Informatie over groep 4
Schooljaar 21-22
Beste ouders/verzorgers,
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Op deze manier geven we u de
belangrijkste informatie voor dit schooljaar. Heeft u nog, na het lezen van dit document, vragen dan
kunt u deze altijd aan ons stellen.

Even voorstellen
Mijn naam is Remco Meijaard oftwel: Meneer Remco  en ik ben 39 jaar. Dit
is mijn tweede jaar als zij-instromer. Hiervoor heb ik in de goededoelensector
gewerkt. Zo heb ik bijvoorbeeld bij Terre des Hommes (tegen
kinderuitbuiting) en het Bartiméus Fonds (voor blinden en slechtzienden)
gewerkt. Eerst als Fondsenwerver, later als Hoofd Fondsenwerving en
Communicatie. Mooi werk dat een belangrijke bijdrage levert aan onze
samenleving. Die bijdrage wil ik blijven leveren, maar op een andere manier.
Daarom volg ik mijn hart het basisonderwijs in. Sinds een paar jaar woon ik in
de Haagse Beemden met mijn vrouw en twee kinderen: Luuk (4) en Guus (2).
Ik ben dol op kamperen, hou van de natuur, het bos in gaan, van lekker
rommelen in onze tuin en een potje tennis op z’n tijd. Ik heb ontzettend veel
zin om aan de slag te gaan!
Ik ben Sandra de Graaf en dit jaar draai ik opnieuw groep 4. Samen met
emco. Ik ben er op donderdag en op vrijdag. Op maandag ben ik er ook, maar
dan sta ik niet voor de groep. Ik heb dan ambulante tijd voor de ICT en ik
begeleid dan enkele leerlingen uit diverse klassen.
Dit is het achtste jaar dat ik op de Wildert werk als leerkracht. Hiervoor heb ik
ruim 15 jaar op twee Montessorischolen gewerkt. In woon in Sprundel met
mijn man Gerwin en twee zonen. Jesper is 16 jaar en Thijmen is 14 jaar. In
mijn vrije tijd wandel ik graag lange stukken met mijn vriendinnen en onze
hond Gimli, lees ik heel veel boeken en ben ik vaak bezig op het internet en
met computers in de weer.
Ik wil er een heel fijn schooljaar van maken en hoop dat alle kinderen zich op
hun eigen niveau gaan ontwikkelen. Ik heb er heel veel zin in!

Algemene informatie
-

-

-

Wanneer staat wie voor de groep?
Meneer Remco: maandag, dinsdag, woensdag
Juf Sandra: donderdag en vrijdag
In de middagen wordt groep 4 samengevoegd met groep 3. Juf Ineke geeft les op
maandagmiddag en donderdagmiddag. Meneer Remco op dinsdagmiddag en Juf Sandra op
vrijdagmiddag.
De kinderen komen via de klasdeur aan het plein naar binnen en buiten
Iedere maandagmiddag is het gym. Denk u aan passende gymkleren en gymschoenen.
Korte mededelingen graag via het ouderportaal en niet via whatsapp. Wij willen jullie vragen
om het bericht naar ons allebei te sturen!
Door Corona mogen er alleen ouders op school op afspraak. Een afspraak maken kan via het
ouderportaal.

Gesprekkencyclus
Het hele jaar door kunnen jullie bij ons terecht als er zaken zijn die jullie met ons willen bespreken,
dit zullen wij andersom ook zeker doen. Maar er zijn ook vaste momenten in het jaar waarop er
oudergesprekken gepland staan. Hieronder zullen wij jullie kort de cyclus laten zien:
September
November
Januari/februari
Juni/juli

Startgesprekken
1e rapport en oudergesprekken
Afname Cito
Afname Cito, tweede rapport en
rapportgesprekken

Hoe werken wij in de groep?
Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor structuur in de klas. Zodat de kinderen weten wat er van
hen verwacht wordt en ze rustig aan het werk kunnen. Dit doen wij op verschillende manieren:
-

-

We werken met een vast weekrooster.
We maken gebruik van het vragenblokje. De kinderen kunnen hiermee
aan ons laten zien dat ze een vraag hebben. Dit zorgt ervoor dat ze niet
met hun vinger in de lucht hoeven te blijven zitten en kunnen ze
ondertussen verder gaan met de opdrachten die ze wel snappen.
Om de zelfstandigheid te stimuleren starten we halverwege het
schooljaar met de taakkaart: Op deze kaart staan taken waar ze een week de tijd voor
hebben om aan te werken.
Wat aan het eind van de week niet af is, gaat mee naar huis als huiswerk.

Juf Ymke geeft extra hulp en ondersteuning. Hier zijn we erg blij mee!
Wat is er nieuw in groep 4?
De methodes voor Taal en Spelling zijn nieuw. Spelling verwerken de kinderen op Snappet. Taal
wordt verwerkt in een schift en werkschrift. Bij elk thema van taal staan een aantal woorden
centraal. De taaltoets bestaat uit 2 delen. De kinderen krijgen daarom ook 2 cijfers. Een cijfer voor
kijk op taal en een cijfer voor woordenschat.
We hebben een nieuwe methode voor rekenen (Wereld in getallen 5). De verwerking van de les gaat
ook op Snappet (Chromebook). Naast de opdrachten die heel de klas moet maken, krijgt de leerling
opdrachten op eigen niveau en rekenen we ook geregeld op papier.

In groep 4 leren we de keertafels. Het is HEEL belangrijk dat de kinderen de keertafels thuis ook
oefenen, want dat zullen ze volgend jaar hard nodig hebben bij cijferend vermenigvuldigen en delen.
We gebruiken de methode Join In voor de Engelse lessen. In groep 4 gaat het vooral om
spelenderwijs kennis te maken met de Engelse taal. Er worden daarom ook nog geen toetsen
afgenomen.
Zoals jullie weten gebruiken wij voor de zaakvakken de methode VierKeerWijzer. Deze methode
werkt vanuit de intelligenties van de kinderen. De kinderen kiezen zelf welke opdrachten ze willen
uitvoeren. Door het uitvoeren van deze opdrachten vergaren ze kennis die belangrijk is bij het thema.
Daarnaast staan ook elk thema 5 vragen centraal. Het doel is dat alle kinderen aan het eind van het
thema antwoord kunnen geven op deze 5 vragen. Wij coachen tijdens het maken van de opdrachten
en geven les over de 5 vragen.
In groep 4 krijgen de kinderen geen huiswerk.
We schrijven in groep 4 nog met potlood, maar na de kerstvakantie gaan we oefenen met een
vulpen.
Sinterklaas
In groep 4 geloven we nog in hem. Ook kijken wij het sinterklaasjournaal.
Als uw kind niet meer gelooft, wilt u dan met hem of haar bespreken dat ze met ons
“het geheim” ook echt nog geheimhouden?
Wij hopen dat jullie zo een goede indruk hebben van dit schooljaar. Wij hebben zin om er met de
kinderen en jullie een geweldig schooljaar van te maken!
Groetjes,
Juf Sandra en meneer Remco

