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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hieronder ontvangt u informatie over de werkwijze en lesstof in groep 4 

Lezen 
Het technisch lezen doen we met de methode St. Zuid, dit doen we 3x per week. 
Nadruk ligt op vlot lezen. Ook werken we met leeskriebels, de kinderen doen aller-
lei leuke leesopdrachten samen met en maatje. 
Daarnaast doen we 1x per week Nieuwsbegrip, dit is begrijpend lezen aan de hand 
van het nieuws van afgelopen week. 
Elke dag is er tijd voor bieb-lezen. 

Rekenen 
We gebruiken de methode Wereld in getallen. We doen 4 rekenlessen per week. 
1x per week oefenen we cito-sommen. Belangrijk in groep 4 zijn: + en – tot 100, 
de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 en klokkijken. 

Spelling 
Bij spelling maken we gebruik van Spelling op maat. Dit zijn 4 lessen per week, 
waarbij we verschillende categorieën oefenen. De kinderen krijgen ook woordjes 
mee om thuis te oefenen. Na 13 lessen volgt er een dictee. 

Taal 
Onze taalmethode is Taal op maat. We leren nieuwe woorden en leren taal op ver-
schillende manieren te gebruiken bv. een brief schrijven of een sprookje verzinnen. 
We doen elke dag een taalles. 

Schrijven 
In groep 4 ligt de nadruk op het leren schrijven van hoofdletters. We schrijven al-
tijd aan elkaar. We doen dit in de methode Handschrift. In de loop van het jaar 
krijgen de kinderen een vulpen. We gaan ook aan elkaar schrijven in de taal- en 
spellingboeken. 

Wo  
Dit jaar gaan we werken met de methode IPC. We werken op een projectmatige 
manier enkele weken over een onderwerp.  Er is aandacht voor de wereld en de 
natuur om ons heen. We gaan op excursie en/of naar een voorstelling.  
Tijdens de Kanjertraining lessen is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwik-
keling. Hoe gaan we met elkaar om en wat vinden we belangrijk in de klas. 

Creatief 
Elke week is er tijd voor muziek, beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) 
Tijdens de Daltonateliers is er extra aandacht voor dans en drama. 

Bewegen 
We gymmen 2x per week. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht. Ook 
is er regelmatig een buiten les en maken we gebruik van bewegend leren in de 
klas. 

Ouderhulp 
In de loop van het jaar hebben we regelmatig hulp nodig. Bij het rijden/ begelei-
den van uitstapjes, knutselen tijdens een Dalton atelier.En later in het schooljaar 
met lezen. 

Thuis oefenen? 
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Regelmatig wordt ons gevraagd wat er thuis geoefend kan worden. Altijd handig: 
de tafels oefenen, lekker lezen, omgaan met geld en klokkijken. Op de weektaak 
houden we u op de hoogte over wat we op dat moment oefenen. 

Weektaak 
Op het weektaakbord en de taakbrief plannen de kinderen, rekenen, spelling, St. 
Zuid en keuze werk. Dit werk doen ze op laptops en i pads. We bouwen dat de ko-
mende weken op. 
Verder kunt u op de taakbrief  bij de verschillende vakken zien wat we leren. 
Op vrijdag gaat het mapje mee naar huis, graag op maandag ondertekend mee te-
rug naar school.  

Spreekbeurt 
Elk kind komt dit jaar aan de beurt voor een spreekbeurt. Binnenkort zal er op de 
deur een lijst met data komen te hangen. 

Huishoudelijke taken 
Met elkaar zorgen we voor ons lokaal. Er zijn verschillende taken verdeeld deze 
hangen op het takenbord. Ze doen de taak met een maatje. De taken wisselen re-
gelmatig. Taken zijn bv. vegen, plantjes water geven of de laptopkar controleren. 

Vragen? 
Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken met ons. Maak een afspraak. Dit kan in 
principe elke dag vanaf 14.45 uur.  
Twee keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken, dan bespreken we het rapport. 

We maken er een gezellig jaar van! 
 
Femke en Linda 
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