
Informatie groep 4                                                 

 

In de groep: maandag t/m vrijdag meester Rodney.  

Praktische zaken: 

 Bij binnenkomst in de klas staat er op het digibord wat ze kunnen gaan doen tot half 9. 

 De kinderen zetten het fruit/drinken in de gang in de kast tegenover het lokaal. 

 De sleutels mogen in het rietenmandje op het aanrecht. 

      De tasjes voor tussen de middag mogen gewoon aan de kapstok. 

 We gaan om 10.15 naar buiten en bij slecht weer blijven we binnen. 

 Om 10.30 eten we groente en fruit. Dit wordt meegegeven door de ouders.  

 Op de dinsdag en donderdag hebben we gym. De kinderen moeten gymkleren en 
gymschoenen mee. Ook moeten ze een handdoek en washandje mee voor het douchen of 

wassen. Dit is verplicht vanaf groep 4. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.   

 Verjaardagen vieren we in de pauze. De kinderen mogen met 1 vriendje/vriendinnetje de 
andere leerkrachten langs. Probeer traktaties voor de kinderen niet te groot te maken. Bij de 

hoofdingang bij Ingrid ligt een traktatieboek met leuke traktatie ideeën. 

 Denkt u eraan om de gymschoenen zo nu en dan te controleren of ze nog passen.  
 

Omgang ouders/verzorgers: 

 

 U mag uw kind natuurlijk brengen, maar probeer het kind wel zo zelfstandig mogelijk te laten 
zijn. Laat uw dochter of zoon bijvoorbeeld zelf de sleutels wegleggen en eten/drinken 

wegzetten. Tot aan de herfstvakantie mogen ouders nog mee de klas in, daarna willen we 
graag dat u afscheid neemt bij de deur.  

 We vinden het belangrijk dat de kinderen de leerkracht bij binnenkomst een handje geven en 

goedemorgen zeggen. 

 Als er wat belangrijks te melden is, kan dit natuurlijk voor de les of d.m.v. een briefje of een 

bericht via Social Schools. Ook hangt er een schriftje voor de klas, waar u belangrijke dingen 
in kunt schrijven. Voor langere gesprekken maken we graag een afspraak na 14.30u. 

 
Leader in me 

De komende twee jaar werken we aan The Leader in Me, een pedagogische leerlijn, gericht op 
persoonlijke groei, betrokkenheid en in relaties met anderen. 

De focus ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. Eigenschappen, die een kind nodig heeft om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen voor de toekomst tot wereldburger zijn hierbij: Eigen 
verantwoordelijkheid te leren nemen, eigen keuzes te leren maken, probleemoplossend vermogen te 

ontwikkelen, doelgericht werken en samen kunnen werken met anderen. 
Verdere informatie vindt u in de schoolgids. 

 

De leerkrachten geven de leerlingen aan het begin en einde van de dag een hand om zo met alle 
leerlingen de dag fijn te kunnen starten en afsluiten. 

Dit jaar zullen wij ook Taakspel in de klas introduceren. Deze manier van werken zorgt voor een nog 
meer taakgerichte sfeer in de klas. 

Ook zullen wij lessen gaan doen volgens de methodiek: Rots en water.  
 

We gebruiken een stiltegebaar door de hele school : één hand omhoog. De kinderen leggen alles waar 

ze mee bezig zijn neer, stoppen met praten, doen zelf ook hun hand omhoog en kijken naar de 
leerkracht.  

 
Het kan gebeuren dat uw kind zich niet aan de regels houdt. Hier hebben wij als school de volgende 

afspraken over gemaakt:  



 Een leerling krijgt 2 waarschuwingen om zijn gedrag aan te passen. Lukt dit niet dan volgt er 

een gele kaart. Voor de leerling is dit dan een zichtbare waarschuwing. Bij een gele kaart zal 
de leerling op een nadenkformulier moeten aangeven hoe het komt dat hij of zij zich niet aan 

de regels kon houden.  
 Houdt een leerling zich dan nog een keer die dag niet aan de regels dan volgt er nog een gele 

kaart en net als bij de voetbal wordt dat dan rood. Bij een rode kaart zal een leerling voor een 

deel van de dag uit de groep geplaatst worden. Gelukkig komt dit niet vaak voor. 
 

Gezonde school 
Onze school heeft het vignet: Gezonde school- deelcertificaat Gezonde voeding ontvangen. Daar zijn 

wij heel trots op. Samen met u ouders laten we zien dat we gezond eten belangrijk vinden omdat dit 
bijdraagt aan betere schoolprestaties. Zoals u al gewend bent nemen de kinderen tijdens de pauze 

van 10:00 uur wat drinken en een gezonde snack mee: fruit en/of groente. Graag zien wij ook 

gezonde traktaties in de klas. Dit geldt natuurlijk ook voor de lunch. 
 

Ook dit jaar doen we weer mee met het schoolprogramma: ‘Ik eet het beter’. Via verschillende leuke 
werkboekjes, digibord-lessen en boodschappenpakketten blijven we aandacht besteden aan gezonde 

voeding. 

 
Meer informatie op: www.ikeethetbeter.nl 

 
Elke leerling heeft afgelopen jaar ook een eigen bidon gekregen tijdens het schoolthema: Drinkwater. 

We hopen die dit jaar zoveel mogelijk op school te zien. 
 

Cultuur 

In de klassen worden er naast de knutsellessen en muzieklessen ook cultuurlessen door Artiance 
aangeboden. Dit kan zijn dans, drama, beeldende vorming of muziek. 

 
Klassenouder 

Elke klas heeft een vaste klassenouder, die het aanspreekpunt is voor de leerkracht en voor andere 

ouders van de klas. De klassenouder assisteert bij allerlei activiteiten en festiviteiten in de klas en 
benadert daarvoor ook andere ouders van de groep om te komen helpen.  

 
Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt via Social Schools verzonden. Hierin vindt u de belangrijkste informatie voor de 

aankomende maand en een terugblik op alle gebeurtenissen in de klas. Op onze website kunt u foto’s 
en andere belangrijke informatie vinden, zie www.obsjulesverne.nl 

Daarnaast krijgt u groepsgerichte berichten via Social Schools. 
 

 
Methodes in groep 4: 

 

 Rekenen: De wereld in getallen5. 

Er wordt gewerkt uit 1 werkboek. Blauwe deel voor de lessen, rode deel voor de taken waar 
de kinderen zelfstandig aan werken.  

Dit jaar leren we sommen t/m 100, werken met een getallenlijn, met de kalender, 
geldsommen, de tafels t/m 10 en klokkijken zowel analoog als digitaal.  

 Taal: Staal: in 6 thema’s leren we veel nieuwe woorden.  

 Spelling: Staal; we leren dit jaar 12 nieuwe spellingsregels, die we veel moeten oefenen. Deze 

worden ook meegegeven waar u in de vorm van memory (één kaartje is de regel, de ander 

het plaatje erbij) spelletjes mee kan doen.  

 Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 

 Lezen: leesboeken, Estafette en Ralfi lezen; We hopen dat alle kinderen aan het eind van 
groep 4 E4-niveau of natuurlijk hoger kunnen lezen. 

 Natuurkunde en techniek: we werken aan de hand van thema’s 

 Schrijven: Pennenstreken; We leren de hoofdletters aan. 

 Verkeer: Wijzer in het verkeer; hoe moeten we ons gedragen in het verkeer. 

http://www.ikeethetbeter.nl/
http://www.obsjulesverne.nl/


 Muziek/drama: 1-2-3-zing 

 Kinderen die meer aankunnen, krijgen een uitdagersmap met extra opdrachten. Dit gaat in 

overleg met de IB-er. 

 Tekenen doen we in een tekenschrift maar ook op A4 papier. 

 De kinderen krijgen eenmalig in groep 4 een vulpen van school. Wanneer deze zoek of stuk is, 

kan er een nieuwe pen worden aangeschaft voor 5 euro bij de school. 
 

NSCCT: 
 

In groep 4 wordt de NSCCT afgenomen. Dit is de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets. 
Deze test geeft een indicatie van de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Zo zien wij of de 

school- en leervorderingen passen bij wat uw kind kan. Ook signaleren wij zo op jonge leeftijd 

al onder en boven presteerders en weten we bij welke kinderen we de lat hoog moeten 
leggen en bij welke wij ontwikkelingsverwachtingen moeten bijstellen. Het blijft natuurlijk wel 

een momentopname. 
 

Huiswerk: 

 

 We geven nog niet veel werk mee naar huis, maar soms is er extra werk nodig en doen we 
dat in overleg met de ouders. 

 Tafels leren. We leren alle tafels dit jaar van 1 t/m 10. Dit is iets waar thuis veel geoefend 

mee kan worden. Op internet zijn er veel leuke tafelspelletjes te vinden.  

 De methode Muiswerk op de computer mag wel veel geoefend worden. Zodra uw kind niet 
meer verder kan, wilt u dit dan melden bij de leerkracht? Dan kan de toets op school 

afgenomen worden, zodat er weer verder geoefend kan worden. U krijgt een inlogcode mee 

naar huis. 
 Klokkijken. We leren dit jaar de kwartieren, maar ook al 10 over / 10 voor. En ook de digitale 

klok. Dit kan thuis veel geoefend worden. Op internet zijn veel leuke programma’s te vinden. 

 In groep 4 hebben we een nieuwskring en een boekenkring. Informatie over hoe of wat krijgt 

u te zijner tijd. 
 

Afwezigheid kinderen: 
 

 Is uw kind ziek, graag tussen 8.00 en 8.30 ziekmelden. Dit kan telefonisch of via Social 

Schools. 

 
Verlof: 

 

 Er wordt alleen verlof gegeven voor belangrijke zaken. 

 Verlof wordt alleen gegeven na het invullen van het verlofformulier. 

 Verlofformulieren kunnen bij de directeur worden gehaald. 

 De regels over verlof verlenen staan in de schoolgids.  
 

Als u vragen heeft, komt u gerust even langs. 

 


