Info over groep 4

Rekenen
We werken met de methode “De wereld in getallen”. In groep 4
gaan we aan de slag met de getallenlijn tot 100 en de sommen
over het tiental. De sommen tot 20 en de splitsingen moeten
volledig geautomatiseerd worden. Verder nemen de tafels een
belangrijke plaats in. Daarover zullen we u later verder
informeren.
Taal/ Spelling
Onderdelen die aan de orde komen zijn:
woordenschat, taal verkennen, schrijven
en spreken/luisteren.

Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij hebben er weer
zin in en de eerste week is gezellig verlopen. Voor de kinderen
is het best even wennen. Wij willen u graag wat meer vertellen
over het reilen en zeilen in groep 4.
We beginnen iedere dag met een open Bijbel. Een voorrecht
dat we dat mogen doen. Wilt u ook dit schooljaar meebidden
om de zegen van de Heere? Op maandag leren de kinderen
een psalm. Deze overhoren we een week later. De kinderen
mogen de psalm met een groepje zingen. Op dinsdag,
woensdag en donderdag Op de kalender kunt u zien wanneer we
vertellen we een verhaal uit
een maandbijeenkomst hebben. Dan
de Bijbel. Op vrijdag staat
leren en overhoren we de psalm op
er een Bijbelse verwerking
dinsdag.
op de planning.

Lezen
Het is de bedoeling dat de kinderen dit jaar vloeiend en vlot
leren lezen. Daarom is het belangrijk dat zij leeskilometers
maken. Dat doen we op school maar wij vragen u ook om
thuis dagelijks minimaal 10 minuten te lezen. Sommige
kinderen zijn in de vakantie wat achteruit gegaan. Dat
onderstreept het belang van dagelijks lezen.
Wereld Oriëntatie
Een nieuw vak op het rooster is aardrijkskunde. We
gebruiken de methode Geobas. Er komen verschillende
onderwerpen aan de orde. De kinderen krijgen ook één keer
per week biologie. Dit is uit de nieuwe natuur- en
techniekmethode ‘Wondering the World’. Een paar keer per
jaar werken we met meerdere vakken rond een thema.

Schrijven
Hiernaast ziet u hoe we de
letters aan elkaar schrijven.
Ook in de werkboeken en
schriften van taal en andere
vakken
proberen
we
de
schrijfletters te gebruiken. We
gaan dit jaar ook de hoofdletters
leren. In de loop van het jaar
krijgen de kinderen een vulpen.

Contacten
Wij vinden het fijn om een goed contact met u als ouder te
hebben. Daarvoor zijn verschillende contactmomenten:
 1e contactavond (alle ouders)10 minuten gesprek over
gedrag, 5 en 13 november
 2e contactavond, vrije keuze of verzoek leerkracht, 19
februari
 Persoonlijk gesprek bij bijzonderheden in prestaties of
gedrag
 Mailcontact voor praktische zaken
 En u kunt na schooltijd altijd even langskomen!

Bewegingsonderwijs
Op vrijdag gaan de kinderen in de Sophiahal gymmen. Zij
hebben daarvoor gymkleding en passende schoenen nodig.
Tweewekelijks op maandag zwemmen we van 14.30-15.15
uur. We zullen dan ongeveer 15.35 uur terug zijn op school.
We willen graag iedere zwemles de hulp van één moeder bij
het uit- en aankleden. Hierover krijgt u een aparte mail.
Twee keer per jaar kunt u bij het zwemmen komen kijken. Dat
is op 17 december en 15 april. U kunt dan ook informatie
krijgen over de vorderingen van uw kind. In groep 4 is er geen
meezwemmen.

Overige informatie

Engels
We sluiten aan bij de lessen van groep 3. Daarvoor gebruiken
we ‘My name is Tom’

Juf Jansen en juf Stroober

Luisterland
We luisteren elke dag naar klassieke muziek met daarbij een
korte uitleg.






We hebben 22 kinderen in de klas.
Op maandag halen we zendingsgeld op.
Iedere week hebben twee kinderen klassendienst. Zij
maken de klas netjes. Dit duurt maximaal een kwartier.
Vrijdag is fruitdag.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en als u nog
vragen heeft horen we dat graag!
Met vriendelijke groet,

Mailadressen:
hjansen@kws-hia.nl
astroober@kws-hia.nl

