Mag ik mij even voorstellen:
Welkom in groep 4. Er zitten 22 kinderen in de groep waarvan 12 meisjes en 10 jongens. Op maandag,
dinsdag en woensdag staat Merel Jansen voor de groep en op donderdag en vrijdag Ina Linssen. Dit
schooljaar zullen wij samen deze groep gaan draaien.
Wij hebben er zin in!
Ons lesrooster:
In groep 4 hebben de kinderen de volgende weekindeling:
Maandag 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag 8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Onze gym dagen zijn dinsdag en vrijdag. Wilt u zorgen voor stevige gymschoenen en passende
kleding. Kinderen met lange haren graag de haren vast maken.

Wat vragen wij dit schooljaar van uw kind:
•
•

•
•
•

Lezen: We lezen minstens 25 boeken per jaar op school. Voor thuis is het erg belangrijk dat u blijft
voorlezen en het kind zelf ook laat lezen.
Rekenen: erbij en eraf sommen t/m 20 geautomatiseerd
erbij en eraf sommen t/m 100 beheerst
tafels 1 t/m 5 en 10 geautomatiseerd
tafels 6 t/m 9 handig kunnen uitrekenen
klokkijken analoog alle tijden, digitaal: hele, halve uren en kwartieren
Spelling: Het gebruiken van de spellingsafspraken 1 t/m 12 van onze spellingsmethode
Staal. Grammatica: lidwoorden, zelfstandig naamwoord en werkwoord.
Taal: Woordenschat wordt aangeboden via IPC. Creatief schrijven naar aanleiding
van het thema.
IPC: Onze units voor dit schooljaar zijn:
- Hoe leren wij?
- Circus
- Tijddetectives
- Sensationeel
- Onze wereld (tentoonstelling 2021)
- Vakantie

Goed om te weten:
•
•
•
•
•
•

Integratie Lichtenbeek: Dit schooljaar zullen er enkele leerlingen bij ons in de klas integreren
tijdens meerdere vakken.
In de klas maken we met elkaar de groepsregels en afspraken.
Op maandag mogen de kinderen wat meebrengen om te laten zien in de klas.
De verjaardag van de kinderen vieren we in de klas. Denkt u aan een gezonde traktatie.
Na elke vakantie verwisselen de kinderen van plaats in de klas.
Elke week zijn er 2 kinderen hulpjes. Zij helpen met schriften uitdelen, opruimen en vegen de klas
aan het einde van de dag.

