Informatiekaart 2020 - 2021

groep 4a

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.
leerkrachten
Binnenkomst

Natascha Ouwerkerk- van Ommeren
Aanwezig: maandag tm donderdag
E-mail: natascha.van.ommeren@spaarnesant.nl

De kinderen van de groepen 4a en 4b verzamelen zich per groep bij de ingang van het
hoofdgebouw op het plein. Ze mogen zelfstandig naar binnen vanaf 8.20 uur. De
leerkracht verwelkomt hen bij de ingang van de klas.
Ouders nemen buiten afscheid van hun kind. Na schooltijd bent u welkom om een kijkje
te nemen in de klas. Mocht er iets aan de hand zijn of wilt u iets vragen, komt u dan
gerust langs. Graag na schooltijd. Naast de deur van de klas hangt een whiteboard met
informatie over de week.

Karen van Zijp
Aanwezig: vrijdag
E-mail: karen.van.zijp@spaarnesant.nl

Coronaperiode: De kinderen verzamelen zich voor de nooddeuren van
het lokaal, aan het Christiaan Huijgenplein. De leerkrachten laten de
kinderen van groep 4a binnen om 8.20 uur. De kinderen van groep 4b
om 8.25 uur.

Brood en fruit eten

informatiekaart

Voor elke groep wordt er een informatiekaart gemaakt. Hierop kunt u in een keer alle
belangrijke dingen voor het schooljaar vinden. Wie de leerkrachten zijn en hoe u ze kunt
bereiken en wat er voor deze groep belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld wat de
kinderen leren bij de verschillende vakken.

Wij vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, erg belangrijk. Rond 10.00
uur eten we fruit/rauwkost en drinken water. Rond 11.30 uur eten we een gezonde lunch.
Zou u de lunchtrommel en beker willen voorzien van de naam van uw kind?

Leren lezen

Dagelijks oefenen we met voortgezet technisch lezen. Wij gebruiken
hiervoor de methode Station Zuid. De kinderen lezen ook nog iedere dag in hun leesboek,
veel leeskilometers maken is heel belangrijk, ook thuis.

Rekenen

Optellen en aftrekken t/m 100, de tafels van 1 t/m 10. Klokkijken (hele en halve uren en
kwartieren en de digitale tijden). Dit zijn de belangrijkste rekenonderwerpen in groep 4,
waaraan u thuis ook aandacht kunt besteden. In januari stappen we over op een nieuwe
rekenmethode. Welke dit gaat worden weten we direct na de herfstvakantie.

Bewegingsonderwijs

Groep 4 krijgt 2 x per week gym van een vakleerkracht, op maandag en
dinsdag. De kinderen nemen die dag gymkleding (t-shirt en korte
broek), gymschoenen en een handdoek mee. Douchen is verplicht. In
groep 4 zijn de kleedkamers gescheiden.
Mocht er iets aan de hand zijn waardoor uw kind niet mag gymmen of douchen dan
ontvangt de leerkracht graag een briefje.

Cultuurweek

In april vindt de week van het culturele erfgoed plaats. Hoe dit wordt ingevuld hoort u
later nog.

Schrijven
Naaldenveld
Eind groep 3 hebben de kinderen geleerd aan elkaar te schrijven. In groep 4 gaan we
hiermee verder en we leren ook de hoofdletters aan. We schrijven met 3-kantig potlood.
Mocht uw kind met een dun (!) schrijvend stabilo potlood willen schrijven, dan mag deze
van thuis worden meegenomen.

Zelfstandig werken

In groep 4 wordt het zelfstandig werken voortgezet en uitgebreid. Hierbij gebruiken de
kinderen een weektaakblad en de bekende dobbelsteen.

Aan het eind van het schooljaar gaan we kamperen op het scoutingterrein Het
Naaldenveld in Bentveld. Wanneer we op kamp gaan blijven de groepen 3 en 4 één
nachtje slapen van maandag op dinsdag. De woensdag van de kampeerweek zijn de
leerlingen van groep 3 en 4 vrij. Donderdag en vrijdag gaan zij naar school.

Handige weetjes

•
•
•
•

De klassenouders zijn nog niet aangesteld. Interesse? We horen het graag!
Luizenouders: de moeder van Livia en de moeder van Mats.
Zij helpen de leerkracht bij bijv. feesten en excursies, helpen bij het regelen van
ouderhulp en zijn tevens aanspreekpunt voor de andere ouders.
Wanneer uw kind uitvalt op een bepaald vakgebied, kan er in samenspraak met u
thuis extra geoefend worden.

Verjaardag

Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.
We stellen het op prijs als u vooraf even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd gaat
worden.
Coronaperiode: De kinderen trakteren iets wat individueel voorverpakt is.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.10 uur ziekmelden via 023-5442424
of via de Social Schools app.

