
Groep 4

Groep 4 bestaat uit 17 kinderen, dit zijn 11 jongens en 6 meisjes.
De leerkrachten van groep 4 zijn tot de kerstvakantie juf Annet en juf Elenore. Annet is
er van maandag tot vrijdag. Elenore re-integreert op maandag en dinsdag. Ze bouwt
haar uren steeds verder op.
Na de kerstvakantie zal er naast Elenore een LIO-stagiaire zijn, onder begeleiding van
Annet.

Gymdag: Dinsdag en donderdag
Graag sportkleding mee met gymschoenen die niet afgeven. Geen sportkleding mee =
niet gymmen.

De Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
- Waar is het? Aardrijkskunde
- Jij en ik! Cultuur
- Wanneer was dat? Geschiedenis
- Hoe werkt het? Techniek (+ schoolbreed thema: kleding en sport)
- Wat groeit en bloeit Natuur

Typisch groep 4
In groep 4 wordt intensiever ingegaan op de leerstof van groep 3. Zo worden o.a. de
leesteksten langer, de spellingsregels moeilijker en rekensommen gemaakt met
getallen t/m 100.  Groep 4 is het jaar waarbij de ‘tafels’ worden aangeleerd, dit zijn de
tafels 1 t/m 10. De tafels van 1-5 en 10 moeten geautomatiseerd worden.
We beginnen met de methode “Alles in 1”. Een leuke methode voor taal, begrijpend
lezen en spelling, binnen thema’s. Ook krijgen de kinderen engels.

Spellingsregels voor groep 4:
- Luisterwoorden: Luister goed naar het woord en schrijf het zoals je het hoort.
- Weetwoorden: Onthoud goed hoe je het spellen moet.
- Laatste letter: Wil je weten wat de laatste letter is?

Maak het langer dan gaat het nooit mis.
- Fopklanken: Laat je door de klank niet foppen. De letters moeten kloppen.
- Verkleinwoorden: Onthoud hoe je verkleint.
- Beginstukken: Onthoud goed hoe je het begin schrijven moet.
-Klankgroepen: Woorden zoals: kippen / hanen / boeren / stro / zee

De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:
- Godsdienst: Levend Water, Kids dichtbij God
- Rekenen: Getal & Ruimte junior
- Schrijven: Schrijven leer je zo
- Verkeer: Wijzer door het verkeer
- SoVa: Kanjertraining
- Taal /Lezen / spelling / begrijpend lezen / wereldoriëntatie / Engels: Alles in 1



- Muziek: Eigen-wijs
- Drama: drama-online

Huiswerk
De school heeft hierover een document opgesteld, waarin onze visie op huiswerk, de
opbouw van het huiswerk vanaf groep 3 en de rol van ouders hierbij is beschreven.
In groep 4 is het belangrijk dat de leerlingen thuis oefenen met de tafels, hiervoor
geeft de leerkracht af en toe een extra huiswerk blad mee. Verder kunt u spelenderwijs
de tafels oefenen via rekenblobs / tafeldiploma.nl. Er zijn ook kinderen die thuis extra
met taalblobs / rekenblobs oefenen, die krijgen daarover nog apart bericht.

Communicatie
We gebruiken de app Parro (of de website talk.parro.com) voor snelle communicatie
met ouders: bijv. het versturen van korte berichten of oproepjes, het delen van foto’s
en video’s. Ook plannen we tienminutengesprekken via Parro. Ouders kunnen via Parro
onderling gesprekken met elkaar starten, hierdoor zijn klassenlijsten met adres- en
telefoongegevens overbodig. U krijgt ongeveer 2 keer per thema een oudermail.

Wilt u wat met de leerkracht bespreken? Dan kunt u ons altijd aanspreken na schooltijd
of mailen naar annet.nagelhout@ekcdeolijfboom.nl of
elenore.den.hertog@ekcdeolijfboom.nl

Ziekmelden
Ziekmelden kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van school: 0570 -
820225. De conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht komt.
Of via de Parro app. Dit graag vóór aanvang van de school doen.

Klassendienst en koekjes
Elke week hebben twee leerlingen ‘klassendienst’. Er hangt een lijst in de klas waarop
staat welke leerlingen dit zijn. De klassendienst mag, bij de eerste beurt (ze komen
meerdere keren per jaar aan de beurt), iets meenemen van thuis om aan de klas te
laten zien en de rest van de week de leerkracht helpen met wat eenvoudige taken
zoals schriften uitdelen.
Doordat we een ‘gezonde’ school zijn, wordt het gestimuleerd om fruit te eten. Op de
maandag en vrijdag mag er eventueel ook een koekje worden meegegeven. Ook gaat
de voorkeur uit naar gezonde traktaties.
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