
 
Informatiebrief groep 4 2018 / 2019 
  
Beste ouders/verzorgers van de kinderen in groep 4  
 
Leerkrachten groep 4  
Groep 4 heeft twee groepsleerkrachten. Rik Dobbinga staat maandag en dinsdag voor de 
klas en Margareth Kool op woensdag, donderdag en vrijdag.  
Op donderdag en vrijdag heeft groep 4 de beschikking over een onderwijsassistente in 
opleiding. Haar naam is: Rosanne Bos. Na de kerstvakantie is zij ook op de woensdagen in 
de klas aanwezig. 
De klas krijgt tevens ondersteuning van juf Janine. Mocht uw kind deze extra begeleiding 
krijgen, dan wordt/bent u hiervan op de hoogte gebracht.  
 
De vakken  
De start van de dag: 
Op maandag, en donderdag beginnen we in de kring. Op maandag mogen de kinderen over 
hun belevenissen van de week vertellen. Eén keer per maand is er een maandopening met 
alle klassen, dan worden er liederen gezongen en het nieuwe thema van Kind op Maandag 
wordt geïntroduceerd.  
Op donderdag worden in de kring de Bijbelverhalen uit Kind op Maandag verteld. Op 
woensdag worden in de klas liederen gezongen. 
Hoe werken wij: 
In de hele school werken wij met niveaugroepen. Dit gebeurt in groep 4 bij de vakken: lezen, 
rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Er zijn drie niveaugroepen: de verkorte 
instructiegroep, deze kinderen krijgen kortere uitleg en extra uitdaging; de basis 
instructiegroep, zij krijgen de ‘normale’ instructie; de verlengde instructiegroep, zij krijgen 
extra hulp in de klas of daarbuiten.  
Lezen  
In groep 4 wordt de focus in de eerste maanden vooral gelegd op technisch lezen.  
Met technisch lezen werken we met de methode Estafette. Elke dag flitsen we woorden op 
het digibord, we lezen woordrijen uit het mapje Vloeiend & Vlot en we lezen drie keer per 
week klassikaal een verhaal uit het Estafette leesboek. Daarnaast oefenen we ook 
woordrijen in het blauwe leesmapje.  
Op dinsdag en woensdagmorgen lezen de kinderen in hun leesboek uit de schoolbibliotheek.  
De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben gaan lezen met een tutor of lezen bij de 
leerkracht.  
Naast technisch lezen besteden we ook aandacht aan begrijpend lezen. Dit doen we met de 
methode Nieuwsbegrip. Elke week wordt er a.d.h.v. een actueel thema een leesblad gelezen 
en aan opdrachten gewerkt. In alle klassen staat hetzelfde thema centraal. Door middel van 
vragen stellen aan de hand van de tekst, werken we ook aan het tekstbegrip.  
Rekenen  
Bij het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Alles Telt.  
Wat leren de kinderen in groep 4?  
- Rekenen tot en met 100  

- Tellen met sprongen  

- Klokkijken  

- Tafels tot en met 10  

- Rekenen met geld  
 
De tafels (vermenigvuldigen) worden in de klas geoefend en getoetst, op een rij en door 
elkaar. Wanneer een kind de tafel beheerst, dan wordt deze afgeplakt met een sticker op 
een groot blad in de klas.  



Taal en spelling  
Voor deze vakken werken wij met de methode Taal Actief. Elke vier weken gaan we met een 
thema aan de slag. In de eerste drie weken wordt er instructie gegeven en geoefend. In de 
vierde week wordt de aangeboden stof herhaald en daarna getoetst.  
Er is veel aandacht voor woordenschat: ieder thema worden er zo’n 42 nieuwe woorden 
aangeboden en geoefend. Ook is er aandacht voor het schrijven van gedichten en verhalen 
en het spreken en luisteren.  
Schrijven  
Dit jaar leren de kinderen alle hoofdletters schrijven en netjes schrijven met een pen.  
Verkeer en wereldoriëntatie.  
Bij de verkeerslessen wordt veel aandacht besteed aan de dagelijkse verkeerssituaties.  
Bij wereldoriëntatie komen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aan 
de orde.  
Creatieve vakken  
Op school maken we gebruik van de methode Laat maar zien. In groep 4 wordt deze 
methode vooral gebruikt ter inspiratie voor tekenen en knutselen. Voor het vakgebied zingen 
gebruiken we de methode 1,2,3, zing 
Bij muziek worden er ook vijf lessen verzorgd door de muziekschool.  
Sociaal emotionele vorming  
De Kanjertraining is ondertussen een vrij bekend begrip binnen de school, in alle klassen 
wordt hiermee gewerkt.  
De Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining die op een speelse manier de kinderen 
verder helpt bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. De Kanjertraining heeft als doel dat een 
kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De uitgangspunten van de Kanjertraining 
zijn de volgende: We vertrouwen elkaar; We helpen elkaar; Niemand speelt de baas; 
Niemand blijft zielig; Niemand lacht anderen uit.  
ICT  
Uw kind krijgt twee keer per week, computerles. We maken gebruik van het computerlokaal 
maar hebben in de klas ook de beschikking over laptops. We oefenen spelling en rekenen. 
Thuis kan uw kind aan de slag met Ambrasoft. Wanneer het inloggen niet lukt kunt u een 
nieuwe inlogcode aanvragen.  
Gym  
De gymles wordt gegeven door de gymleerkracht Luuk Heijnen. Elke donderdagochtend 
heeft de groep gym van 11.15 – 12.00 aan de Katwijkerweg.  
De kinderen moeten een gymtas met gymkleding en gymschoenen meenemen.  
Huiswerk  
De kinderen krijgen iedere week op maandag rekenhuiswerk mee naar huis. Dit moeten ze 
op vrijdag weer inleveren, maar eerder mag ook. In de klas hangt een aftekenlijst waarop de 
kinderen zelf een kruisje zetten.  
Vanaf mei krijgt uw kind ook een blad met themawoorden mee naar huis. We willen u vragen 
om de betekenis van die woorden met uw kind te oefenen.  
 
Boekbespreking  
• Tot de kerstvakantie krijgen de kinderen beurten op de leesstoel.  

• Na de kerstvakantie komt er een rooster voor boekbesprekingen.  

• Elk kind houdt een spreekbeurt van 5 minuten over leesboek  
 
Meer informatie over de boekbesprekingen volgt rond de kerstvakantie.  



Zelfstandig werken  
Tijdens het zelfstandig werken zijn de kinderen alleen aan het werk. De leerkracht heeft dan 
de gelegenheid om kinderen individueel extra aandacht te geven in de klas  
Daarnaast bevordert het de zelfstandigheid van de kinderen.  
 
Buiten spelen  
Elke dag hebben de kinderen speelkwartier. De groepen 3 t/m 8 hebben ieder een eigen 
spelkist. In deze kist zit speelgoed waarmee de kinderen buiten mogen spelen. Aan het eind 
van de speeltijd wordt het speelgoed weer in de spelkist opgeruimd. D.m.v. oefeningen van 
de Kanjertraining leren de kinderen met elkaar te spelen en ruzies op een goede manier op 
te lossen.  
 
Woensdag = Fruitdag  
Iedere woensdag is fruitdag, wilt u eraan denken dat u uw kind dan fruit of groente mee geeft 
naar school?  
We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van hoe het er in groep 4 aan toe gaat. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die natuurlijk stellen.  
U kunt na schooltijd gewoon even binnenlopen of een mail sturen.  
Meester Rik: r.dobbinga@julianaschool.pcborijnsburg.nl.  
Juf Margareth m.kool-warmenhoven@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
Met vriendelijke groeten,  
Rik Dobbinga, Rosanne Bos en Margareth Kool 


