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Godsdienstonderwijs

Groep 4A

Methode: Kinderbijbel ‘God wil bij de mensen
wonen’
In één jaar komen bijna alle verhalen van deze
Kinderbijbel aan bod. We maken onderscheid tussen de groepen 1-2 en 3 en groep 4. Zo leren we in
groep 4 ook over de psalmen en spreuken. In de
groepen 1-2 en 3 vertellen we de verhalen volgens
het rooster van de Kinderbijbel. Ons doel is te laten zien wie de God van de Bijbel is en wat Bijbelse
principes voor ons eigen leven kunnen betekenen.
In de groep staan behalve Bijbelverhalen, gebeden
en liederen ook de christelijke feesten centraal.
Zending: Dit jaar sparen wij voor een project van
de organisatie OMF (Overseas Missionary Fellowship). Iedere maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen.

Sociale veiligheid
Methode: De Vreedzame School
Met de lessen leren we de kinderen sociale
competenties zodat er een sociaal veilig
klimaat in ons kindcentrum is.
Ieder leerjaar wordt verdeeld over zes blokken, in groep 8 zijn de laatste twee blokken
aangepast met het oog op de overgang naar
het Voortgezet Onderwijs.
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6

We horen bij elkaar
We lossen conflicten zelf op
We hebben oor voor elkaar
We hebben hart voor elkaar
We dragen allemaal een steentje bij
We zijn allemaal anders

In de groepen 7 en 8 wordt een aantal kinderen opgeleid om de rol van mediator te
vervullen. Op deze manier nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het
oplossen van conflicten.

Rekenen
Methode: Rekenrijk
Rekenrijk verdeelt de lesstof in twaalf blokken van drie weken. De basisstof
komt in de eerste twee weken voorbij. In de derde week is er eerst ruimte
voor toetsing, daarna maken leerlingen zelfstandig ‘weeropgaven’ (herhaling)
of ‘meer-opgaven’ (verrijking).
Wij leren dit jaar:
optellen en aftrekken t/m 20 uit ons hoofd te kunnen zonder erover na te hoeven denken
vlot op te tellen en af te trekken t/m 100
ons te oriënteren in het getallengebied tot 1000
alle tafels uit ons hoofd te kunnen zonder erover na te hoeven denken
klok te kijken, analoog en digitaal
met geld leren gepast te betalen en meten en wegen

Voor het volgen van de sociaal- emotionele
ontwikkeling werken we in gr.1-2 met
BOSOS en in gr. 3 t/m 8 met ZIEN!. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf
ook een vragenlijst in.

Taal

Spelling

Technisch lezen & Begrijpend lezen

Methode: Taal Actief
Wij leren dit jaar:
woordenschat: 12 woorden/
uitdrukkingen per thema
taal verkennen:
het alfabet, een woordspin, lidwoord en zelfstandig naamwoord
herkennen in een zin, samenstellen
van 2 zelfstandig naamwoorden
spreken & luisteren:
inleiding, kern en slot herkennen in
tekst, een verhaal navertellen
schrijven:
gedicht zonder rijm en een persoonlijk verhaal

Methode: Taal Actief
Wij leren dit jaar de volgende
spellingscategorieën:
- woorden met twee medeklinkers aan
het begin/ eind
- woorden met drie medeklinkers aan
het begin/eind
- woorden met tussenklank na letter
l en r

Methode: Estafette & Nieuwsbegrip
Estafette leert kinderen van correct naar
vlot en vloeiend lezen. Leestechniek staat
voorop, maar er is ook aandacht voor leesplezier en -bevordering.
Nieuwsbegrip biedt iedere week een informatieve tekst met een actueel onderwerp.
Zelfstandig werken op de computer aan een
andere tekstsoort (gedicht, recept o.i.d.) en
woordenschatoefeningen.
Wij leren dit jaar te werken met de volgende leesstrategieën:
voorspellen
ophelderen van onduidelijkheden
samenvatten
vragen stellen

Spellingregels en spellinghulpjes staan
op de website, hier staan alle categorieën die in groep 4 aan bod komen.

Kunstzinnige vorming, muziek en
creatieve vakken

Dit jaar krijgt groep 4A muzieklessen
van juf Desirée, zij start na de herfstvakantie.
Daarnaast hebben we één keer per
week crea waarbij we verschillende
technieken leren.
Verderop in het jaar krijgt groep 4
theaterlessen van een docent van
ToBe.

Bewegingsonderwijs

Engels

Groep 4 gaat tot aan de voorjaarsvakantie op woensdagmorgen van 8.30- 9.30
uur zwemmen in De Blokweer. De kinderen worden om 08.20 uur in de kleedkamer van het zwembad verwacht. Wilt
u zorgen dat de kinderen makkelijke
kleding en schoenen aan hebben?

Methode: Join In

Na de voorjaarsvakantie gaat groep 4
gymmen van 8.30 - 9.30 uur. De kinderen worden om 8.20 uur in de kleedkamer van sporthal De Blokweer verwacht. De lessen worden gegeven door
Jan Verveer, de vakleerkracht. De
groepsleerkracht is bij de lessen aanwezig.

Schrijven
Methode: Klinkers
In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven, waarbij ze telkens
een stapje kleiner leren schijven.
Communicatie
We gaan graag met u, over en met uw
kind, in gesprek.
Kennismakingsgesprek
di. 7-9 of do. 9-9
Voortgangsgesprek (facultatief)
week 46 (15-11 tot en met 19-11)
Rapportgesprek
di. 22-2 of do. 24-2
Voortgangsgesprek (facultatief)
week 25 (20-6 tot en met 24-6)
Heeft u vragen, kom gerust langs of
stuur een e-mail naar
margreet.krete@pit-ko.nl
yvonne.erken@pit-ko.nl

Met Join In leren de kinderen Engels door te luisteren en daarna te
reageren met een actie, net als bij
het leren van een moedertaal. Elke
les heeft een actieve werkvorm. De
kinderen komen letterlijk van hun
stoel en spreken veel Engels.

Praktische zaken
Verkeer
In groep 4 gaan we in ‘Stap Vooruit’
actief aan de slag met verkeer. De
kinderen worden zich meer bewust
van hun plek in het verkeer.
In ‘Stap Vooruit’ leren de kinderen
onder meer wat hun plaats op de
weg is als ze lopen of fietsen, waar ze
veilig kunnen spelen en hoe ze veilig
mee kunnen rijden als passagier. Ze
leren de eerste verkeersborden en de
beginselen van voorgaan in het verkeer.
Huiswerk
Wellicht is het voor uw kind noodzakelijk dat u thuis extra leest met uw
kind, tafels oefent of bijvoorbeeld
oefent met klokkijken. Dit wordt altijd
door de leerkracht(-en) met u besproken. Uw kind krijgt dan materiaal mee
naar huis.
De kinderen zijn daarnaast vrij om
gebruik te maken van hun thuisaccount van Ambrasoft. Uw kind heeft
hiervoor in de afgelopen jaren al een
code ontvangen.

Ziek?
Melden per telefoon of per e-mail tussen 08.00 uur en 08.30 uur.
Dokter of tandarts?
Melden per telefoon, per e-mail of met
een briefje.
Verlof aanvragen
Schriftelijk, ook voor één dag.
Formulier verlofaanvraag vindt u op
onze website en kunt u inleveren bij de
leerkracht.

Pauzetijden
10:00 - 10:15 u
10:20 - 10:35 u

groep 3, 6a, 6b, 7
groep 4a, 4b, 5, 8a, 8b

12:00 - 12:15 u
12:20 - 12:35 u

groep 3, 6a, 6b, 7
groep 4a, 4b, 5, 8a, 8b

Iedere dinsdag en donderdag zijn onze
gruitdagen.

Wereldoriëntatie
In groep 4 maken de kinderen spelenderwijs kennis met allerlei thema’s vanuit de vakken geschiedenis, natuur, aardrijkskunde
en techniek.

