Infoavond
Vanwege de beperkende maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus is het op
de PBS niet mogelijk om informatiemomenten te organiseren. Daarom verzorgen we dit jaar
schriftelijk de informatie die we anders tijdens de avond zouden geven. In dit document lees
je de informatie voor groep 4.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog een vraag hebben, dan kun je die stellen in
dit document. De leerkracht zal daar dan in het document op reageren. Check het document
de komende dagen dus regelmatig.

leerkrachten
Op maandag, dinsdag en woensdag geeft Juf Sylvana les.
(Juf Sylvana vervangt Juf Annemarie tot medio december.)
Op donderdag en vrijdag geeft Juf Jantien les aan de groep.
Je kunt ons bereiken via Parro. Je kunt ons een berichtje sturen tussen 8:00 en 17:00. Houd
er rekening mee dat, wanneer je een bericht onder schooltijd stuurt, wij niet meteen kunnen
antwoorden, omdat we voor de klas staan.
Mocht het dringend zijn dan kun je altijd meester Gerard bellen op 0113 270245/06 18 32 28
57.
Op donderdag en vrijdag komt juf Jenna Dekker van het Scalda bij ons in de klas voor haar
stage.

sociaal emotionele ontwikkeling
Vooral in de eerste weken van het schooljaar investeren we veel in de groepsvorming en het
samenwerken. Van twee groepen is 1 groep gemaakt.
We werken 2 keer in de week met de methode Kwink. Elke twee weken hebben we een
nieuwe thema waar we aan werken. Zo hebben we de eerste weken gewerkt aan “een
veilige groep” en gaan we verder met “afspraken? je weet waarom”. Op een speelse manier
dmv spelletjes, filmpjes en liedjes leren we zo om op een positieve manier met elkaar om te
gaan.

lesrooster
We proberen elke dag te starten met het duo-lezen (behalve dinsdag ivm gym). De
leerlingen lezen samen in een klein groepje een boek op hun niveau.
Na het duo-lezen beginnen we in de kring.
We lezen de dag van vandaag en openen de dag met een gebed. Drie keer in de week
hebben we een Godsdienst verhaal uit de methode “kind op maandag”. Daarnaast zingen
we christelijke liedjes in de kring.
Na de kring gaan we rekenen en schrijven

We eten en drinken onze tussendoorhap in de klas. Vaak wordt er dan even voorgelezen of
een filmpje gekeken. Hierna gaan we een kwartier naar buiten
Na de pauze staan taal, begrijpend lezen, estafette en/of spelling op het programma.
In de ochtend worden over het algemeen de basisvakken gegeven. Denk hier bijvoorbeeld
aan: rekenen, spelling, taal, estafette en begrijpend lezen. In de middag wordt er aandacht
gegeven aan de vakken zoals: handenarbeid, verkeer, muziek, engels en KWINK.
Tijdens de lunch zijn we 5 minuten helemaal stil en daarna hebben we nog tijd over om te
kletsen met elkaar tijdens het eten. We gaan na het eten een kwartier naar buiten.
Op dinsdag en donderdag staat er gym op het rooster. Dinsdag is de gym gelijk om 8:30. De
kinderen kunnen meteen doorlopen naar de gymzaal.

over onze vakken
Rekenen
Dit jaar zijn we vanaf groep 3 gestart met de nieuwe rekenmethode ‘getal en ruimte junior’.
We werken in werkboekjes. Wanneer we starten aan een nieuw blok maken we gebruik van
een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat vermeld waar we dat blok aan gaan werken. Zo
krijgt u inzicht in de leerlijn van rekenen.
Het eerste blok bestaat uit herhaling van groep 3 en heeft 4 weken lang aan het eind van de
week een toets. Op deze manier kunnen we kijken hoe de kinderen er voor staan.
In groep 4 leren de kinderen optellen en aftrekken tot 100. Daarnaast gaan we de tafels
leren.

Taal
We werken met de methode taaljournaal. Naast dat we aan de woordenschat werken leren
de kinderen bv wanneer je een hoofdletter moet schrijven en doen we verschillende
stelopdrachten. We werken in een werkboek. Ongeveer elke twee weken sluiten we het af
met een toets.

Spelling
We werken met de methode taaljournaal. Daarnaast gebruiken we ook regels van Pi-spello.
Elke dag besteden we tijd aan spelling. Aan het begin van de week wordt een
spellingcategorie aangeleerd. De hele week werken we hier aan. Aan het eind van de week
hebben we een dictee.
De woorden van de week gaan mee naar huis en kunnen evt thuis geoefend worden. Deze
kunnen thuis ook in het computerprogramma Bloon geoefend worden.

Schrijven
Pennenstreken is onze schrijfmethode. Dit schooljaar leren de kinderen de lusletters aan
elkaar schrijven en de hoofdletters.

Begrijpend lezen
Aan het begin van het schooljaar werken we met losse werkbladen voor het tekstbegrip.
Halverwege het schooljaar gaan we met de methode Nieuwsbegrip weken. Het is een
methode waar actualiteiten uit het nieuws centraal staat. We beginnen de les met een
filmpje van het jeugdjournaal en gaan daar een tekst over lezen en vragen over maken. Ook
kunnen we digitaal opdrachten maken in Nieuwsbegrip en is er een onderdeel
woordenschat.

Technisch lezen
Naast dat we elke dag duo-lezen en zelfstandig lezen werken we met de methode Estafette.
We leren er moeilijke woorden lezen en herkennen in een tekst. We werken in een werkboek
en daarnaast lezen we in vloeiend en vlot waarin de woorden herhaald worden.

Gym
We gymmen op dinsdag- en donderdagochtend. We gymmen samen met de groep 4 van de
groep ¾. Vaak zal de gymles verzorgd worden door het cios. De kinderen nemen voor de
gymlessen gymschoenen en een broekje en shirt mee.

regels in de klas
Met de kinderen stellen we zelf regels op en dit gaan we tekenen met een contract. Ze
kunnen u vast zelf heel goed vertellen wat de regels zijn in onze groep.

huiswerk
In groep 4 hebben kinderen in principe nog geen huiswerk.
Wel geven we een lijst met woorden mee aan de kinderen. Met deze lijst kunt u samen met
uw kind de spelling van de woorden oefenen. Dit kan ook via de site bloon.nl. Elke week zet
de leerkracht de juiste lijst klaar zodat de leerlingen kunnen oefenen. De leerlingen weten
zelf hun inloggegevens.
Het is verstandig om te blijven oefenen met het lezen. Lees samen een boek bijvoorbeeld
voor het slapengaan. Ook voorlezen is hierbij erg belangrijk.
Wanneer kinderen achterblijven met rekenen of spelling kan het zijn dat we iets meegeven
om thuis gericht extra te oefenen.

trakteren
Natuurlijk vieren we een klein feestje wanneer er iemand jarig is. U kunt met ons een
afspraak maken wanneer uw kind wil trakteren. Ivm corona mogen er op dit moment alleen
voorverpakte traktaties. De voorkeur heeft een gezonde traktatie. U kunt de traktatie voor
schooltijd meegeven. Om 10.00 uur zullen we het feestje vieren. Bij twijfel over de
geschiktheid van de traktatie kunt u contact opnemen met meester Gerard.

Handig om te weten
Op school hebben de kinderen een account van scula. De kinderen kunnen hier thuis op
tijdens de schooltijden. Dus wanneer ze een keer ziek zijn of op bv een studiedag kan er van
8.30 tot 14.00 geoefend worden. Er zijn ook betaalde accounts voor thuis. Deze zijn te
koppelen aan het schoolaccount.

