Groep 3/4

Op deze pagina leest u informatie die specifiek van toepassing is op groep 3/ 4
Algemene informatie die alle groepen aangaat is te lezen in onze schoolgids. U vindt
de schoolgids op deze website onder “Documenten”.
Groep 3/ 4 bestaat uit 21 kinderen, dit zijn 10 meisjes en 11 jongens. De leerkrachten
van groep zijn juf Katerina, juf Sanne (t/ m december) juf Gerieke (januari t/m juli)
De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Katerina
dinsdag: juf Sanne/ juf Gerieke
woensdag: juf Sanne/ juf Gerieke
donderdag: juf Katerina
vrijdag: juf Katerina
Gymdag: dinsdag
Alle kinderen nemen nu elke keer een gymtasje met gymkleding en schoenen mee. De
schoenen moeten een lichte, harde zool hebben (geen turnschoentjes) en geen veters,
tenzij ze zelf kunnen veterstrikken. Graag voorzien van naam.
Typisch groep 3/ 4
Dit jaar starten we met groep 3 met een nieuwe leesmethode: Veilig Leren Lezen Kim
versie.
We gebruiken daarnaast ook een nieuwe schrijfmethode: Pennenstreken.
Groep 4 krijgt meer wereldoriëntatie via de methode Alles - in - 1. Maar we zullen
vooral ook veel van elkaar leren. Verschillende methodes per leerjaar die een eigen
thema hebben. Maar ook elke periode een overkoepelend thema waar we gezamenlijk
aan werken.
Deze overkoepelende thema’s zijn:
- Pluk van de Petteflet
- Restaurant
- Ridders en jonkvrouwen
- Kunst
- Wat groeit en bloeit.
De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:
- godsdienst: Levend Water, Kids dichtbij God
- rekenen: Getal en Ruimte Junior, Met Sprongen Vooruit
- Spelling: via Veilig leren lezen en Alles- in 1
- wereldoriëntatie: Alles-in-1 en via thematisch onderwijs
- Lezen/ taal groep 3: Veilig Leren Lezen KIM
- Lezen/ taal groep 4: Alles - in - 1
- schrijven: Pennenstreken en Schrijven leer je zo.
- verkeer: Wijzer door het verkeer

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.
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 mailen of op het schoolplein aanspreken.
Mocht het dringend zijn dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen.
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.
Overig
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes graag voor of na schooltijd op het plein
uitdelen. Dit voorkomt teleurstellingen bij kinderen die weinig tot geen uitnodigingen
krijgen.
Er is geen bekerbak meer buiten de deur. Alles blijft nu in de tas.

