
Informatie groep 4
Algemene informatie

Groep 4 heeft 27 leerlingen, 10 jongens en 17 meisjes.
De leerkrachten zijn:
● juf Jannie v.d. Heiden (werkdagen ma.di.wo.vr. tot

januari)
● meester Rein Kaufmann

(werkdagen do.vr. en wo. vanaf januari)
● juf Chantal Kabbedijk (werkdagen ma.di. vanaf

januari)

_____________________________________________________________
__ Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig en op tijd naar binnen
komen, wanneer de schoolbel gaat.
Ingang groepen 4:
De kinderen lopen vanaf 8.25 uur (als de 2e bel gaat) zelfstandig naar
binnen via de hoofdingang.
Dwz. dat er geen ouders mee naar binnen lopen!
Heeft u een vraag o.i.d. dan graag even per email/ briefje of telefoon,
zodat wij alle aandacht kunnen geven aan de kinderen bij binnenkomst.
Einde schooldag:
De school gaat op maandag, dinsdag en donderdag om 14.50 uur uit.
Op woensdag en vrijdag eindigt de schooldag om 12.30 uur.
_____________________________________________________________
__ Pauze
De leerlingen van groep 4 hebben ‘s ochtends 15 minuten pauze. Op de
middagen hebben zij regelmatig ook zo’n pauze.
Tijdens T(ussen)S(choolse)O(pvang) pauzeren alle leerlingen 45
minuten tussen 12.00 en 12.45 uur.

Voor de kleine pauze (10.15-10.30u.) nemen de kinderen iets te eten
en drinken mee.
Graag zo gezond mogelijk en voor de wo. en vrijdagochtend mag er als
extra groenten/fruit mee worden gegeven. De “gruiten”.
Kent u de mogelijkheid om via school deel te nemen aan “schoolmelk”?
_____________________________________________________________
__ Koptelefoon /oortjes en muizen
Aangezien we steeds meer digitaal werken, is het handig als de
kinderen daarvoor een koptelefoon of oortjes, voorzien van naam, mee



naar school nemen. Wilt u dit in de eerste schoolweek meegeven?

Gym
Groep 4 heeft iedere dinsdag gymles van een vakdocent, in de sporthal.
De kinderen lopen met de leerkracht naar de sporthal en terug. Voor gym
is een apart tasje nodig met daarin een sportshirt/ broekje en
sportschoenen.
Wilt u uw kind helpen onthouden dit iedere dinsdag mee naar school te
nemen?
_______________________________________________________________

Lesmethoden

● Godsdienstige vorming:
Kind Op Maandag
Aandacht voor de christelijke feesten en gezamenlijke vieringen.
Jaarlijks een scholendienst.

● Rekenen:
Wereld In Getallen via het programma Snappet.
Ieder kind werkt op zijn of haar niveau
Eén blok duurt 3/4 weken en dan is er een toets.

Leerstofoverzicht Rekenen groep 4
Oriëntatie en automatiseren van de getallen tot en met 100 (de telrij
en schrijfwijze).
Eind groep 4 verkenning tot 500.
Optellen en aftrekken tot en met 20/ Optellen en aftrekken t/m 100.
Tafels van 10,5,2,3 en later 4 en 6.
Geld, munten en biljetten. Het betalen en teruggeven.
Tijd, de hele en halve uren, later komt het kwartier erbij. (Digitaal en
analoog)
De kalender
Meten, de meter en centimeter
Introductie van kilogram, liter en inhoudsbepaling
Verkenning van het begrip oppervlakte
Meetkunde, spiegelen/ blokkenbouwsels/ plattegronden

● Taal:
1 uur per dag Taal Actief via het programma Snappet.
De lessen bestaan uit:
Spreken en luisteren / woordenschat/ schrijven en zinsbouw.
Er zijn extra oefeningen voor de snelle leerlingen.
Na 12 lessen = 1 blok, de toets met daarin alle onderdelen.

● Spelling:
4x per week Taal Actief, spelling



We werken in een werkboek
Elk kind werkt op zijn/haar eigen niveau.
Extra werk voor snelle leerlingen
klankwoorden/ weetwoorden/ regelwoorden

● Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen:
Methode FLITS:
4 soorten lessen per subthema
doelstellingen daarbij zijn; goed en vlot-/ vloeiend-/ lekker-/
en samen lezen
lees-werkboeken/ leesboeken met teksten op 2 niveau’s/ flits-boekjes

● Methode NIEUWSBEGRIP: (start na de herfstvakantie)
1x per week
actuele onderwerpen/ leesstuk met vragen/ online lessen en toetsen.

● lezen met Bouw:
2x 15 minuten per week voor de kinderen die dit nodig hebben

● Schrijven:
methode “Pennenstreken”.
2x per week
verbindend schrift
potlood en later in het jaar met vulpen
letten op zit- schrijfhouding/ pengreep en ontspanningsoefeningen

● Wereldoriëntatie: natuur/ geschiedenis en aardrijkskunde.
via de methode “de Zaken”.

● Verkeer:
1x per week werkboekje van Veilig Verkeer Nederland.
ieder jaar een ander boekje, dus actueel!
fietsroute zwembad/ sporthal oefenen einde schooljaar 2022-2023.

● Werken met Chromebooks:
Wordt ingezet voor o.a. het werken met Snappet bij : rekenen/ taal/
lezen/ spelling en nieuwsbegrip.
Ook kunnen de kinderen extra oefenen voor spelling en rekenen
met Taalblobs en Rekenblobs.

● SEO methode/ Kanjertraining
samen werken/ taak uitvoeren/ keuzes maken/ sorry zeggen/afspraken
maken en je eraan houden/ aardig doen/ omgaan met ruzie/ opkomen
voor jezelf/ troosten verantwoordelijk zijn voor…./ van elkaar afblijven
en geen pijn doen/ plagen/ pesten ervaringen delen.

● Beeldende en kunstzinnige vorming:
2x per week, tekenen/ schilderen/ werken met allerlei creatieve
materialen.



● Muzikale vorming:
1x per week muziek maken dmv. het zingen van liedjes/ kennis
maken met soorten van muziek en instrumenten. Wij krijgen 15x dit
schooljaar les van vakdocent Marieke de Vries van de muziekschool
Hoeksche Waard.

● Huiswerk:
Tafelsommen en individueel indien nodig, in overleg.

● Engels:
Spelenderwijs oefenen met spreken met de lesmethode Take it easy.
Schriftelijk via oefeningen met het programma Squla.


