
Beste ouders/verzorgers van groep 4

In deze brief vindt u de informatie over de gang van zaken in de groep 4.

Wie zijn wij?
Rob Altena (2 dagen werkzaam) en Bep van der Kleij (3 dagen werkzaam)
Ons schema is als volgt:
- week 1 Rob op maandag en dinsdag, Bep op woensdag, donderdag en vrijdag
- week 2 Bep op maandag, dinsdag en woensdag, Rob op donderdag en vrijdag
- week 3 als week 1
- week 4 als week 2

Wij hebben op maandag en dinsdag MBO stagiaire Savannah en op donderdag en vrijdag
MBO stagiaire Donna in de groep.

Als u ons een mail stuurt over belangrijke zaken, wilt u deze mail dan versturen naar beide
groepsleerkrachten.

- r.altena@wsko.eu
- b.vanderkleij@wsko.eu

Methodes
De methodes die voor de kinderen dit jaar nieuw zijn worden hieronder kort beschreven:

- voor taal en spelling gebruiken we Staal. Ze verwerken de stof op papier en oefenen
extra op hun chromebook. Bij taal vinden ze informatie in een bronnenboek. Bij
spelling leren ze de regels kennen en gebruiken met behulp van gebaren.

- voor rekenen gebruiken we Wereld in getallen. De aandacht ligt nu vooral bij het
automatiseren van de sommen tot de 10 en de plaats op de getallenlijn. De stof van
groep 4 zal volledig verwerkt worden op het chromebook. De kinderen zijn dan vooral
bezig met rekenen tot 100 en klokkijken. Ook de tafels komen in de tweede helft van
het jaar aan bod.

- voor lezen gebruiken we Station Zuid. Hier leren de kinderen verschillende
leesmoeilijkheden hanteren.

- voor schrijven gebruiken we Pennenstreken. De kinderen leren hier de hoofdletters
schrijven.

- voor wereldoriëntatie gaan we de methode Blink gebruiken. Dit is voor ons ook nog
heel nieuw. Er wordt gewerkt in thema’s.

Groepsoverstijgend werken
We werken in de groepen 3, 4 en 5 nauw samen.
De volgende thema’s komen aan de orde:

- erfgoed
- literatuur en filosofie
- media
- muziek
- theater

Chromebook
De kinderen gebruiken dagelijks bij veel activiteiten een chromebook. Elk kind heeft een
eigen nummer en eigen oortjes. De oortjes krijgen ze éénmalig en wanneer ze stuk of zoek
zijn, moet u zelf voor nieuwe zorgen. Voor het gebruik van het chromebook heeft u het
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vorige schooljaar een contract met gebruiksafspraken moeten ondertekenen.

Huiswerk
Na de kerstvakantie krijgen de kinderen 1x per week huiswerk mee.

Klassenouders:
Onze klassenouders zijn de moeder van Fenne en de moeder van Mila.

Verkeersouders
De verkeersles wordt net als andere jaren buiten geregeld op het plein. Elke groep heeft 3
buitenlessen. We hebben hier de hulp van 3 ouders per les nodig. Omdat deze lessen buiten
plaatsvinden, is de hulp van ouders toegestaan. Wij zien uw reacties graag tegemoet.

Communie
De WSKO Mariaschool is een katholieke school. De kinderen in groep 4 krijgen de
gelegenheid om in het voorjaar van 2022 hun 1e communie te doen. Daar volgt tzt nog
informatie over.

Kennismakingsgesprek
In de week van 13 en 20 september zijn de ouder/kind gesprekken. In het gesprek zullen wij
met elkaar kennismaken en bespreken wij hoe het tot nu toe gaat in de klas.
Via de link die u is toegestuurd kunt u zich inschrijven.
Een aantal vragen die u en uw kind kunnen verwachten tijdens het gesprek gaan vooral over
de start in de nieuwe groep. Hoe zijn de eerste weken verlopen? Heeft hij/zij het naar
zijn/haar zin? Wat gaat al heel goed en wat is nog lastig? Wat wil hij/zij dit schooljaar graag
leren?
Het gesprek zal in de klas plaatsvinden, waarbij we uiteraard rekening houden met de 1,5 m.
afstand. Graag verzoeken wij u via de deur te komen welke de kinderen ook gebruiken. Wij
vinden het fijn om kennis te maken met u.

Hieronder vindt u nog algemene informatie over onze school:

De visie van de School
Een uitgebreide beschrijving van onze visie kunt u vinden op onze website. De volgende
punten zijn voor ons belangrijk en ziet u in onze manier van werken terug:

- Goed pedagogisch klimaat: veiligheid, respect, goede groepssfeer
- Uitgaan van verschillen
- Verantwoordelijkheid
- Saamhorigheid en samenwerken
- Identiteit

Schoolregels

- Ik accepteer dat iedereen verschillend is
- Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden
- Ik ben rustig op de gang
- Ik zorg goed voor spullen en de omgeving
- Ik luister naar een ander.

Zorg en IB
Op school hebben we een zorgteam. Daarin werken de Interne Begeleiders (IB-ers) met



elkaar samen om alle zorg in de school te organiseren en te coördineren. De IB-ers zijn:
Jessica Luttik en Karleen Franssen. Zij begeleiden leerkrachten, kinderen en ouders bij alle
zorg die nodig is. Jessica richt zich voornamelijk op kinderen met zorg rondom leren,
Karleen houdt zich bezig met kinderen met zorg rondom gedrag. Heeft u vragen? Bespreek
die vragen altijd eerst met de leerkracht van uw kind. Daarna kan eventueel de hulp van
Jessica of Karleen of een andere expert binnen onze school ingeschakeld worden. Als er
een complexe zorgvraag is, kan dit besproken worden in een overleg met experts van
buitenaf. Dit wordt altijd vooraf besproken met ouders.

Informatie aan gescheiden ouders
In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met informatieverstrekking
aan gescheiden ouders. Ons uitgangspunt bij 10-minuten gesprekken is wel dat ouders
gezamenlijk op gesprek komen. Zeker bij een kindgesprek. Alleen in bijzondere gevallen
wordt hiervan afgeweken.

Tot slot: Wilt u wijzigingen in noodnummers aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van groep 4
Rob en Bep


