Welkom bij groep 4:
Dit hoort echt bij onze groep:
In groep 4 gaan we beginnen met het leren van de tafels.
De kinderen krijgen de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10.
Naast de tafels, gaan de kinderen ook hard werken aan het automatiseren van het rekenen.
Hierbij maken we gebruik van de methode ‘De wereld in getallen”.
In groep 4 gaan de kinderen sneller leren lezen.
Daarnaast zullen ze gaan beginnen met het begrijpend lezen.
Vragen stellen over wat de kinderen precies hebben gelezen is heel belangrijk!

Deze activiteiten horen specifiek bij onze groep:
Na de zomervakantie beginnen we met flitsen. Met behulp van ouders krijgen de kinderen
dan flits woordjes te lezen. Dit doen we drie keer per week. We beginnen om 8.30 uur.
In groep 4 hebben we een informatiemoment voor ouders.
Ieder kind in groep 4 doet een boekbespreking en een spreekbeurt.
De kinderen kiezen een onderwerp wat hij of zij leuk vindt en vertelt daar iets over in de klas.
Ze kunnen hierbij eventueel gebruik maken van het digibord.
In groep 4 doen de kinderen waarvan de ouders dit hebben aangegeven hun eerste Heilige
Communie.

Tips voor ouders:
We gymmen op dinsdag en vrijdag. Na de gymles douchen de kinderen. Het is handig om
eventueel slippers en een douchemuts voor kinderen met lange haren mee te nemen.
De gymtassen gaan na de gym weer mee terug naar huis.

Voor de beste leesresultaten is het nodig om thuis ook met uw kind te lezen. In de
bibliotheek kunt u boekjes lenen. Boekjes met M4(midden 4)of E4(eind 4). Kijk naar het
niveau van uw kind, bij twijfel mag u het altijd aan de leerkracht vragen.
In groep 4 vieren we de verjaardag van uw kind gezellig in de klas. De traktatie mag u om
8.30 uur meegeven. De kinderen mogen langs de juffen van de groepen 3 t/m 5.

