
Groep 4-5

Groep 4/5 bestaat uit 19 kinderen, dit zijn 8 meisjes en 11 jongens.
De leerkrachten van groep 4/5 zijn juf Thirza en juf Gerieke

De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Thirza
dinsdag: juf Gerieke
woensdag: juf Gerieke
donderdag: juf Thirza
vrijdag: juf Gerieke

Gymdagen: dinsdag en vrijdag.
Op dinsdag krijgt de klas les van een vakdocent en op vrijdag geeft juf Gerieke gym.
Op de gymdagen hebben de kinderen hun gymschoenen en gymkleding nodig.

Thema’s
De thema’s die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:

- Waar is het? (groep 4), Nederland (groep 5)
- Jij en ik! (groep 4), communicatie (groep 5)
- Middeleeuwen
- Kleding en sport
- Voeding

Na de kerstvakantie zullen groep 4 en 5 werken aan dezelfde thema’s. Tot de kerstvakantie
is dat helaas nog niet mogelijk, maar ook dan sluiten de thema’s mooi bij elkaar aan!

Typisch groep 4/5

Groep 4:
- De kinderen houden dit jaar voor het eerst een boekbespreking.
- Ze krijgen voor het eerst Engels.

Groep 5:
- De kinderen van groep 5 zijn dit jaar voor het eerst aanwezig op hun

rapportgesprekken.
- Dit jaar gaan de kinderen een werkstuk schrijven.
- In groep 5 starten wij met Alles Apart voor spelling en grammatica.
- De kinderen krijgen voor het eerst topo, hier krijgen de kinderen ook geregeld

huiswerk voor mee naar huis.

De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:
- godsdienst: Levend Water, Kids dichtbij God
- rekenen: Getal en Ruimte Junior
- taal, spelling en grammatica: Alles Apart



- wereldoriëntatie: Alles-in-1
- schrijven: Schrijven leer je zo
- verkeer: Wijzer door het verkeer
- topografie: GeoBas
- Kanjertraining

Huiswerk
Hierover heeft de school een document opgesteld, waarin onze visie op huiswerk, de
opbouw van het huiswerk vanaf groep 3 en de rol van ouders hierbij is beschreven.
→ Lin� ���r �i� d����en� ��r�� d�o� S�t�e ���ge����d.

In groep 4/5 wordt het huiswerk op vrijdag meegegeven aan de kinderen. Zij krijgen hiervoor
aan het begin van het schooljaar een huiswerkmapje. Het is fijn als dat mapje elke vrijdag
meegenomen wordt naar school. In dat mapje staan ook de inloggegevens van bloon.

Boekbespreking:
In groep 4 t/m 8 houden alle kinderen een boekbespreking. De tips voor de boekbespreking
vindt u in dit document en staat ook op de website.
tips voor het maken van een boekbespreking

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.
Langere (week)berichten ontvangt u per mail.
Wilt u een gesprek met ons? Dan kunt u ons altijd een mailtje sturen of ons aanspreken op
het schoolplein!

Ziekmelden
Ziekmelden kan alleen telefonisch via het algemene telefoonnummer van school: 0570 -
820225. De conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht komt.

https://drive.google.com/file/d/1b5ldX24xSQDF8kPUdNjAh134UsYhqCub/view?usp=sharing

