Groep 4
Aan: ouders/verzorgers van groep 4
Datum: augustus 2021
Hoe ziet dit jaar van uw kind er op de basisschool uit? Wat gaan we allemaal doen?
Via deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken in groep 4.
Vakken:
Technisch lezen:
Het technisch lezen ontwikkelen we met behulp van de methode Station Zuid.
Naast de methode nemen we 3 x per week deel aan het tutorlezen en/of maatjeslezen. We
lezen dan losse woordjes en een leesboek op eigen niveau. Ook wordt er geoefend m.b.v.
het computerprogramma Flits om de leestechniek en het tempo te verhogen.
Begrijpend lezen:
We beginnen met begrijpend luisteren en gaan dan verder met leesteksten.
We leren voorspellen waar de tekst over gaat, verwijswoorden zoals daarom, omdat te
herkennen. En leren vragen te beantwoorden als wie, wat, waar en waarom over belangrijke
personen en gebeurtenissen uit de tekst.
Taal:
Elke week staan er 12 woorden rondom een thema centraal. Deze woorden worden
geoefend en getoetst (woordenschat). We leren betekenissen, spelen met taal, maken
zinnen, beantwoorden vragen, enz. (ook dit wordt getoetst).
Naast de taalmethode werken wij extra aan woordenschat d.m.v. een woordweb en een
extra boekje.
Boekbespreking:
In groep 4 wordt er door alle kinderen een boekbespreking gehouden.
We bespreken met de kinderen wat de bedoeling is. U krijgt hier rondom de meer informatie
over.
Spelling:
De kinderen oefenen met strategieën van Zo Leren Kinderen Lezen En Spellen om woorden
goed te kunnen schrijven. De oefenstof wordt gemaakt op werkbladen, in het dicteeschrift en
op de tablet. De doelen kunt u met ons meekijken op de doelendeur.
Rekenen:
In groep 4 wordt bij rekenen gewerkt aan de volgende onderdelen:
- tellen tot 100 en eroverheen
- weten waar een getal op de getallenlijn staat
- sprongen maken in twee- vijf- of tientallen op de getallenlijn, bv. 43+5= / 21-31-41-51 /
40-38-36-34
- werken met tientallen en eenheden (losse), “tientjes en eentjes”, bv. 30+20= 70-50=
- optellen en aftrekken van tientallen en eenheden tot 100
- de tafels van 1 t/m 10
- om leren gaan met geld, klokkijken (hele, halve uren en kwartieren), meten en wegen.
De verwerking vindt plaats op de tablet.
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Nieuw voor de kinderen in groep 4: de tablet!
De kinderen verwerken de stof van rekenen en spelling op de tablet.
Naast de gewone leerstof kent Snappet ook een oefenuitbreiding op eigen niveau.
Een kind wat veel fouten maakt, zal sommen van hetzelfde of lager niveau aangereikt
krijgen. Een kind wat alles goed heeft, zal uitgedaagd worden door moeilijker opdrachten.
Daarnaast kunnen de kinderen ook een bepaald doel oefenen.
Schrijven:
We schrijven 4 keer per week. We leren de hoofdletters en vervolgen met het blokschrift
volgens de methode Klinkers. De leerlingen gaan verder zoals in groep 3.
Zaakvakken:
Verkeer: hiervoor gebruiken wij de methode Stoepie.
Engels: de methode Take It Easy wordt via het digibord door “native speakers” gegeven.
T/m groep 4 worden de lessen voornamelijk mondeling gegeven. Tijdens de lessen wordt er
uitsluitend Engels gesproken en leren de kinderen eenvoudige antwoorden te geven op
vragen. De thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen: school, natuur,
seizoenen, ons huis, verjaardag, Sinterklaas, voorjaar, zomer, e.a.
Naast deze vakken geven wij ook natuuronderwijs, drama en muziek.

De Vreedzame School
In de klas wordt ook gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met ingang van
schooljaar 2021-2022 gaan we hiermee verder aan de slag. Hierin zullen we werken in 6
blokken per jaar. Elk blok heeft een eigen thema.
Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om
samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook houden we ons samen
aan de afspraken.
Atelier- Techniek:
Deze lessen worden groepsdoorbroken gegeven (groep 3,4,5) en volgens een vast rooster
op de donderdagmiddag.
Klassendienst
Het kan voorkomen dat uw kind na schooltijd nog een klusje of taakje heeft. Met de hele klas
zorgen we ervoor dat het lokaal is opgeruimd.
Dit duurt niet langer dan 10 minuten.
Dagtaak/ werktaak:
Na de meivakantie starten we in groep 4 met een dagtaak.
Na de instructie leren de kinderen zelf hun werk te plannen. De kinderen bepalen zelf in
welke volgorde zij hun werk maken.
Door middel van de werktaak leren de kinderen hun eigen werk in te plannen en hun werktijd
goed in te delen.
Voor de groep:
Juf Myra staat op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep en juf Margreet
de dinsdag.
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Contact met de leerkracht:
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.
Mocht er aanleiding zijn, dan nodigen wij u uit voor een gesprek.
Mochten er vanuit u vragen/opmerkingen zijn, neem dan gerust de moeite om een afspraak
te maken met één van ons. Dit kan per e-mail (m.vanbladel@proceon.nl /
m.vanderlinden@proceon.nl ) of telefonisch naar de school 035-6989339.
Wij hopen dat u ons weet te vinden, ook gewoon voor een gezellig gesprekje!
Schooltijden:
De hele week van 8.15 tot 13.45 uur. De kinderen mogen vanaf acht uur naar de klas. U bent
helaas nog niet welkom om een kijkje in de klas te nemen. Zoals aangekondigd in de
schoolnieuwsbrief van augustus 2021.
Wilt u er op letten dat uw kind op tijd is?
Tien-uurtje:
We willen dit graag zo gezond mogelijk houden, daarom dus geen priklimonade en geen
snoep e.d. Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen de kinderen een stukje fruit mee.
De bakjes en de bekers voor het tien-uurtje worden bewaard in de bakken.
Wilt u de naam van uw kind hier op zetten? Dit geldt ook voor alle pakjes en verpakkingen.
De lunch:
Voor de lunch mogen de bakjes en bekers in de lunchbak. Alleen de bekers met melk of
andere zuivelproducten kunnen in de klas in de koelkastbak worden gelegd. De juf zet het
dan in de koelkast. Denkt u aan de hoeveelheid eten, zowel bij het 10-uurtje als de lunch.
Gym:
Elke dinsdag en woensdag hebben de kinderen gym.
Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding en gymschoenen met witte zolen bij zich
hebben. De gymtassen gaan deze dagen mee naar huis. Denkt u eraan om de kleding
regelmatig te wassen?
Mocht uw kind niet mee kunnen doen met de les, graag een briefje voor de gymleerkracht.
Ziekte:
Wij willen u vragen om bij ziekte of ander verzuim tussen half 8 en 8 uur te bellen naar
school. Het telefoonnummer is: 035-6989339.
Nieuws
Op de website van De Zonnewijzer kunt u het actuele nieuws vinden. Hierop staat
bijvoorbeeld de jaarkalender.
Het adres is www.zonnewijzer-bussum.nl.
De nieuwsbrief wordt per Social Schools verspreid.
Ook kunt u ons volgen via Social Schools.
Hierop plaatsen we foto’s en belangrijke informatie over de klas en school, volgens AVG
richtlijnen en de door u ingevulde formulieren.
Ook kunt u ons volgen via Twitter BS_Zonnewijzer en via Facebook of Instagram.
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Materialen
In groep 4 werken we met schoolboeken, schriften, werkboekjes, schrijfpotloden, gum,
vulpen en tablet van de school. Wij verzoeken de kinderen om hier zorgvuldig en netjes mee
om te gaan. In groep4 krijgt u als ouder ook een formulier voor akkoord van zorgvuldig
gebruik van de tablets. Een etui en kleurpotloden en stiften worden in groep 4 niet meer door
school aangeboden. Deze kunt u zelf meegeven.
Hulpouders
Het komende schooljaar zullen er ook weer activiteiten plaatsvinden waarbij wij de hulp van
ouders/verzorgers hard nodig hebben bv. het vervoer en de begeleiding van ons cultuur-en
natuuruitje, hulp bij sportdag enz.
Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen dan stellen wij dit zeer op prijs!
Mail
De nieuwsbrieven staan op Social Schools. De overige informatie via de mail.
Is uw mailadres of telefoonnummer gewijzigd geef dit dan door via het ouderportaal.
Met vriendelijke groet,

Juf Myra
Juf Margreet

m.vanbladel@proceon.nl
m.vanderlinden@proceon.nl

