Informatiebrief groep 4
Groep 4 vormt samen met groep 3 de basis voor de rest van de basisschool. In
groep 3 zijn we begonnen met de beginselen van lezen, spelling, taal en rekenen.
Deze basis wordt in groep 4 verder uitgebreid. In groep 5 t/m 8 wordt deze basis
toegepast in alle vakken.
In groep 4 gaat de meeste schooltijd dan ook naar de vakken technisch lezen,
spelling, schrijven, taal en rekenen. Gedurende het jaar wordt ook begrijpend lezen
aangeboden, dit kan echter pas als het technisch lezen voldoende wordt beheerst.
Niet alleen de kennis vakken krijgen aandacht maar er is ook veel aandacht voor de
sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlingen worden zelfstandiger en gaan ook in
de sociale contacten steeds meer zelfstandig hun weg zoeken, daarbij worden ze
geconfronteerd met de emoties van zichzelf en de ander. In de mini maatschappij
zoals een klas, is er ruimte en gelegenheid om belangrijke sociale vaardigheden te
leren en te ontwikkelen.
In groep 4 spelen we 2x 15 minuten buiten, dit doen we ‘s morgens op het
bovenbouw plein en ‘s middags op het onderbouw plein. In groep 4 nemen de
kinderen geen spullen of speelgoed mee naar school, tenzij de leerkracht hier
specifiek om vraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het kader van een thema waarover
we werken. De verjaardag van uw kind wordt gevierd in de klas. Ze mogen trakteren
en langs de leerkrachten van de groepen 3 en 4 en de directeur.
Wanneer u zorgen heeft over uw kind, over het leren of over het welbevinden of
anders neem dan contact met ons op. Middels de parro kunt u altijd uw vragen
stellen of een afspraak maken voor een gesprek. Wij zijn graag op de hoogte. We
vinden het erg belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, dat uw kind zich
fijn voelt op school en zich ontwikkelt. U kunt erop vertrouwen dat we u ook
informeren als wij zorgen hebben over uw kind.

Thuis inloggen op cloudwise:
http://cool.cloudwise.nl
inlognaam: voornaam + eerste 3 letters achternaam (niet de tussenvoegsels)@hethonk.nl
wachtwoord groep 4a: groep4Ahonk wachtwoord groep 4b: groep4Bhonk
Voorbeeld: naam leerling: Annemiek van Uffelen zit in groep 4B
inlognaam = annemiekuff@hethonk.nl
wachtwoord=groep4Bhonk

Alle vakken en inhoud op een rijtje
vak

tijd per
week

inhouden groep 4

technisch
lezen

3 uur

Van leren lezen naar vlot technisch kunnen lezen van
teksten en woorden

rekenen

5 uur

Rekenen tot 100, de tafels (1 t/m 5 en 10 beheersen),
automatiseren van de sommen tot 10, meten en wegen,
de digitale klok, met geld rekenen

spelling

2 uur

Klankzuiver (zoals je het hoort, zo schrijf je het
niet klankzuiver (weetwoorden au-ou en regelwoorden,
open-en gesloten lettergreep, cht)

taal

2,5 uur

Woordenschat uitbreiding
Schrijven van teksten
Lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord
en werkwoord
Luisteren (luisterteksten)

schrijven

1.30 uur

Los handschrift/ blokschrift automatiseren en we leren de
hoofdletters

sociaal
emotioneel
leren

1 uur

Dit doen we met KWINK, we leren besef van jezelf en de
ander, keuzes kunnen maken, relaties kunnen hanteren
en zelfmanagement. In deze lessen komen ook
burgerschap en mediawijsheid ruim aan bod

creatieve
vakken

1,5 uur

In de klas en via de ateliers waarbij aan bod komen
beeldende vakken, drama, muziek, techniek en
kokkerellen

wereldorië
nterende
vakken

1 uur

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen
in BLINK terug, Er zijn 6 Blink boekjes met elk een eigen
thema (oermens, huizen, de ruimte, vroeger, de wereld
rond, uitvindingen)

Godsdienst 1 uur

We werken met de hele school rondom een thema
gebaseerd op de verhalen uit de bijbel

Gym

2 uur

Engels

30 min

Voorlopig buitenlessen. Wanneer het weer mag, 2x per
week. We doen sport en spel en toetstellen
Engelse woorden leren nav thema en liedjes

Thuis

Veters strikken leren en oefenen
Voorlezen en samen lezen
Samen tafels oefenen
Samen klokkijken (analoog en digitaal) en met geld
rekenen.

