Wij zijn Margreet van Olst en Marja Prins.
Margreet is vanaf maart 2018 bij ons op school.
Haar hobby’s zijn lezen, tuinieren en puzzelen.
Marja werkt inmiddels bijna 18 jaar op school en
heeft in diverse groepen gestaan. Haar hobby’s zijn
muziek maken en beluisteren en tuinieren.
We werken allebei met veel plezier in groep 4.
Margreet werkt op maandag, dinsdag en
donderdagmiddag. Marja werkt op de ochtenden en
doet op dinsdag- en woensdagochtend de plusgroep
en geeft muzieklessen.
In groep 4 gaat het net weer even wat anders dan in
groep 3. In groep 3 werd er vooral gewerkt met
werkboeken. Dit jaar moeten de meeste opdrachten
in schriften geschreven worden. Ook wordt er weer
wat meer zelfstandigheid van de kinderen verwacht.
Veel vakken zijn nieuw voor de kinderen. Dat is in
het begin best even wennen!
In groep 4 komen de volgende vakken aan de orde:

Wij starten en eindigen de dag met een gebed of
een lied. We gebruiken de methode Trefwoord. Er
wordt een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal
verteld, we zingen liedjes en vertellen aan elkaar
wat we beleefd hebben.

We werken met de
methode: De Wereld in
Getallen. In groep 4 komen de volgende onderdelen
aan de orde: optellen en aftrekken tot 100,
klokkijken (analoog en digitaal), geld rekenen, de

tafels 1 tot en met 10 en verhaalsommen. De
kinderen werken op hun eigen niveau. Elke week
wordt er een weektaak gemaakt, naast de gewone
rekenlessen. Ook leren we de tafels!

Begrijpend lezen is eigenlijk “snappen wat er staat”.
Het is een belangrijk om dit goed te beheersen. In
groep 4 begint het met begrijpend luisteren. Daarna
gaat het langzaam over in begrijpend lezen.

We werken met de methode Taal
Actief. We leren woorden schrijven
en
hebben na 3 weken dan een dictee. De kinderen
worden ingedeeld in 3 niveaus. *ster(minimum),
**sterren(basis) en ***sterren(plus). Op deze manier
werken we ook met taal en rekenen.

De kinderen leren in groep 4 de hoofdletters.
Verder blijven we oefenen op het verbonden schrift.
Ook komt er meer tempo in het schrijven.

We werken met de
methode Taal Actief. Er is veel aandacht voor
woordenschat, maar ook onderwerpen als spreken,
luisteren en schrijven komen aan de orde. De
kinderen werken op hun eigen niveau.

Veel lezen is heel belangrijk; het komt bij elk vak
terug! We gebruiken de methode Estafette voor
technisch lezen. Er wordt veel geoefend voor het
AVI lezen. De kinderen oefenen individueel, in
tweetallen en onder leiding van leesouders. We
hopen dat alle kinderen aan het einde van het jaar
AVI-E4 beheersen.
Voor begrijpend lezen werken we met
Nieuwsbegrip. Dit doen we vaak op de computer.
We lezen een tekst over het nieuws en maken daar
allerlei opdrachten over.

Dat zijn de vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en
natuuronderwijs. Het gaat bij die vakken
vooral om de wereld en de tijd heel dicht om hen
heen. Bij verkeer gaat het om het
aanleren van de basisregels bij het lopen en fietsen.

Leefstijl staat voor sociaal-emotionele
vaardigheden. We werken dit jaar met 6 thema’s:
thema 1: de groep dat zijn wij (over sfeer in
de groep),
thema 2: praten en luisteren (over communicatie),
thema 3: ken je dat gevoel (over gevoelens),
thema 4: ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen),
thema 5: iedereen is anders, allemaal gelijk (over
diversiteit)
thema 6: lekker gezond (over
gezondheidsvaardigheden).

We hebben gym op de dinsdagochtend en op
donderdagochtend. Het is belangrijk dat de
kinderen gymkleren en gymschoenen bij zich
hebben. Ook is het prettig als de kinderen met
lang haar hun haar vast hebben. We gaan er
vanuit dat de kinderen zelf hun veters kunnen
strikken. De lessen worden gegeven door een
vakleerkracht gym.

Elke week krijgen de kinderen in groep 4
muziekles. De ene week van de vakleerkracht
muziek(Marja) en de andere week van Margreet.
Daarnaast is er elke week ruimte voor knutselen,
tekenen of drama. Ook dit jaar zijn er projecten
voor Kunst & Cultuur. Daar hoort u t.z.t. meer
over.

Wij werken in de klas met vragendobbelstenen.
Na de instructie lopen wij volgens een vaste
route door de klas. De kinderen kunnen met hun
dobbelsteen aangeven als zij een vraag hebben.
Ze werken, totdat de leerkracht komt,
zelfstandig verder aan iets wat ze wel kunnen.
Op deze manier is er tijd om met de kinderen
individueel of in kleine groepjes te werken aan
de instructietafel.

Samen met groep 5 en 6
hebben wij 25 chromebooks
tot onze beschikking. Dit maakt het voor ons
mogelijk om regelmatig op de chromebooks te
kunnen werken . We zullen vooral veel oefenen
op rekenen en spelling.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van
deze informatie, kom dan gerust even langs.
Liever een keer te veel, dan te weinig.
Andersom nemen wij ook contact met u op als
dat nodig is. In noodgevallen kunt u op elk
moment komen, anders het liefst voor of na
schooltijd.
Vriendelijke groeten,
Margreet van Olst en Marja Prins

Hierbij informatie over groep 4 voor
schooljaar 2018-2019. Als u vragen of
opmerkingen heeft, komt u dan gerust
naar ons toe.
U kunt ons ook mailen:
margreet@gasparddc.nl
marja@gasparddc.nl

