
Welkom in groep 4 



Vakken in groep 4:

• Rekenen 

• Taal 

• Spelling 

• Schrijven 

• Eenmaal Andermaal (tafels) 

• Begrijpend lezen 

• Alles in 1 
• Gym 
• Handvaardigheid 
• Tekenen 
• Muziek 
• Verkeer 
• Kanjertraining
• tablets



Wat hoort er nog meer bij groep 4?

• Kikkerblad, hierop staat de planning van de dag en het werk wat de 
leerlingen die dag moeten maken.

• Schoolzwemmen. In de tweede helft van het schooljaar krijgen de 
leerlingen van groep 4 1x per week zwemles bij de Banakker op 
maandag. De kinderen kunnen geen zwemdiploma halen bij het 
schoolzwemmen.

• Alles in 1, vanaf groep 4 werken de leerlingen mee aan de thema’s. 
Natuurlijk doen zij ook mee aan de openingen en afsluitingen van de 
thema’s en gaan zij mee op excursie. Ze maken in groep 4 nog geen
toetsen van Alles in 1.



Buiten spelen: 

• In groep 4 spelen de kinderen buiten in het park in het speeltuintje. In 
de ochtend samen met groep 3 en in de middag samen met groep 5.



Kanjer training: 

• Kanjertraining is erg belangrijk bij ons op school.

• We volgen de doorgaande lijn van de kanjertraining.

• We maken afspraken met de groep zodat iedereen zich fijn voelt.



Lezen :

• Iedere ochtend starten we met de leesinloop.

• Een aantal periodes per jaar hebben we maatjeslezen samen met 
kinderen van groep 4t/m 8. 



Muziek:

• We werken met de methode 123-zing.

• 123-zing heeft een duidelijke leerlijn voor alle groepen.

• Thuis kunnen de kinderen ook inloggen, de inloggegevens staan op 
Parro en in de mail van uw kind.



gym:

• De kinderen gymmen 1 keer in de week een uur. We gymmen op 
woensdag.

• Na de gym mogen de kinderen zich opfrissen met een washand en 
handdoek.

• Als de kinderen deo willen gebruiken, graag alleen een deoroller.



huiswerk:

• De kinderen krijgen in groep 4 nog geen huiswerk mee naar huis.

• Later in het jaar vragen we wel om de tafelsommen thuis te oefenen. 
Welke tafels we gaan oefenen laten we via Parro weten.



tablets:

• We werken op de tablets met oefeningen voor rekenen, spelling en 
woordenschat.

• Aan het eind van het jaar leren de kinderen een email schrijven. Alle 
kinderen in groep 4 hebben een eigen office account.



Weekbeurt:

• Iedere week hebben 4 kinderen de weekbeurt.

• De weekbeurt helpt mee met uitdelen.

• De weekbeurt helpt om samen met de juf de klas netjes te maken aan 
het eind van de dag. De kinderen van de weekbeurt komen dan ietsje 
later naar huis.



Gouden kei :

• Iedere ochtend bespreken we waar de gouden kei mee verdiend kan 
worden.

• Aan het eind van de middag bespreken we wie dat goed heeft 
gedaan.

• De gouden kei mag dan de volgende dat bij diegene op de tafel staan.

• Iedereen kan de gouden kei verdienen.

• We zorgen ervoor dat iedereen de gouden kei een keer verdient.



cultuur:

• Gedurende het schooljaar krijgen de kinderen verschillende 
voorstellingen en uitstapjes aangeboden vanuit het kunst-, cultuur-
en natuuraanbod Etten-Leur.

• Ook werken wij samen met de bibliotheek waarbij we gebruik maken 
van leskisten en boeken passende bij onze thema's.



materialen:

• De kinderen krijgen materialen van school zoals: potlood, pen, gum, 
koptelefoon enz.

• Materialen meenemen van thuis is niet nodig.

• We leren de kinderen voorzichtig met de materialen om te gaan. Als 
kinderen niet zuinig met de materialen omgaan waardoor het kwijt of 
kapot gaat zijn daar kosten aan verbonden.



Parro:

Volgt u ons al op Parro? Zo niet dan kunt 
u bij ons altijd vragen hoe dat moet. Wij 
zetten hierop leuke foto’s en berichtjes 
over de klas. 
Via Parro kunt u ook de leerkrachten 
een korte mededeling sturen of een 
afspraak maken.
We zijn bereikbaar via Parro van 8.00 tot 
16.30 op werkdagen. Tijdens de les 
kunnen we niet reageren op berichtjes.



Heeft u nog vragen dan horen wij deze graag. 

Via Parro, mail of even bij het hek na schooltijd. 
Of we maken even een afspraak.


