
 

Pauze 

De kinderen hebben ‘s morgens pauze 

van 10.25 — 10.45 uur. Zij hebben daar-

voor of daarna de gelegenheid het mee-

gebrachte drinken en tussendoortje op 

te drinken / eten. Willen jullie hiervoor 

bekers en bakjes meenemen in plaats 

van pakjes en voorverpakte koekjes? Dit 

scheelt veel afval! Op donderdag  en 

dinsdag eet iedereen in school fruit.  

 

Elk jaar is er een nieuwsbrief om de 

gang van zaken in groep 3/4 inzichtelijk 

te maken. In deze brief leest u over de 

verschillende vakken, afspraken en on-

derwerpen die we in de klas behande-

len.  

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

08.45 — 15.15  uur 

Woensdag: 8.45 —12.30 uur 

 

Kinderen die thuis eten mogen om 12 

uur naar huis en worden om 12.45 

weer op school verwacht.  

Waarom deze 

informatiebr ief ?  

Leerkracht:  

Juf Annemarie  

E-mail: annemarie 

@bsdewijngaard.nl 

Compensatieverlof wordt door juf 

Rieke om de week op woensdag 

ingevuld. 

Bewegingsonderwijs 

Op vrijdagmiddag krijgen de kinderen 

gym. Wij proberen ervoor te zorgen 

dat de kinderen tijdens de les veel 

bewegen, daarom werken we vaak in 

drie groepen. Wilt u uw kind iedere 

vrijdag geschikte gymkleding én pas-

sende gymschoenen meegeven?  

‘s Middags rennen we regelmatig een 

daily mile: we gaan dan een klein 

rondje hardlopen in het park rond de 

school.  

Interessante data: 

Voor alle data geld D.V. 

.> 18 september: luistergesprekken 

> 10 & 11 december: contactmoment 

ouders en leerkrachten 

> 18 & 19februari: contactavond 

>  30 juni & 1 juli: contactavond 
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1-zorgroute 

Op school werken we met de 1-

zorgroute bij de vakgebieden 

spelling, lezen en rekenen.  Hier-

voor delen wij de leerlingen in 

naar instructiebehoefte. Dit doen 

we door rekening te houden met 

aspecten als zelfvertrouwen, con-

centratie en de manier van leren. 

Er is een groep die instructie-

onafhankelijk is en snel zelf aan 

de slag kan. Een instructiegevoeli-

ge groep heeft behoefte aan een 

standaard instructie. De derde 

groep heeft behoefte aan veel 

instructie. 



 

 
 

 

Engels 

We leren Engels, aan de hand van 

de methode My Name is Tom en 

Holmwoods. Hiervoor oefenen de 

kinderen van groep 4 op de tablet. 

Daarnaast lezen we soms klassi-

kaal Engelse prentenboeken en 

leren we Engelse liedjes. Ook heb-

ben we Engelse spelletjes in de 

klas.  

 

Sociale vaardigheden (SOVA) 
 
Omdat elk jaar de combinatiegroepen nieuw 

zijn, investeren we veel tijd in het leren kennen 

van elkaar als klasgenoten en in sociale vaar-

digheden.  

Hiervoor spelen we een spel, doen een oefe-

ning of luisteren we naar een verhaal, waarbij 

we onze klasgenoten en onszelf beter leren 

kennen. Ook leren we hoe we met elkaar om-

gaan door situaties na te spelen.  
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Lesrooster 

Het rooster van de morgens 

ziet er als volgt uit:  

• Inloop 

• Psalm of Bijbelverhaal  

• Rekenen 

• Pauze 

• Taal, spelling, 
schrijven 

• Engels 

‘s Middags hebben we een 

wisselend programma:  

• Sova  

• Engels  

• Technisch lezen  

• Handvaardigheid of  
tekenen 

• Hoekenwerk  

• Nieuwsbegrip (alleen 
groep 4) 

• Extra oefenen rekenen 
en taal 

• Buiten spelen  

• Daily mile  

 

 

Op het Bijbelrooster kunt u 

zien dat we op dinsdag, 

woensdag en donderdag een 

verhaal vertellen. Op maandag 

leren we een psalm. Op vrijdag 

hebben we een verwerking 

van de verschillende Bijbelles-

sen 

           

Bijbellessen  

Taal 

In groep 3 leren we lezen met de methode 

Lijn 3.  Aan het begin van een thema star-

ten we met het lezen van een prentenboek. 

Verder werken we met leesboeken, werk-

boeken en rijtjesboeken. Na elk thema 

krijgt uw kind het werkboek mee naar huis. 

In januari wordt het leesniveau voor de 

eerste keer getoetst. Het zou fijn zijn als de 

kinderen dan het niveau Avi M3 hebben. 

(M= midden groep3).  Aan het eind van het 

jaar wordt het opnieuw getoetst. Dan ho-

pen we dat de kinderen Avi E3 (E=eind 

groep 3) hebben gehaald.  

Voor groep 4 gebruiken we TaalActief. 

Twee keer in de week gaan de leerlingen 

van groep 4 naar juf Diny zodat groep 3 en 

groep 4 apart instructie krijgen.  

 

Zendingsgeld 

Op maandag mogen de kin-

deren zendingsgeld meene-

men. Met dit geld ondersteu-

nen we verschillende goede 

doelen.  



 

Kleine kring en inloop 

Tijdens de inloop zit er een groepje leer-

lingen in de kleine kring. Dit groepje krijgt 

dan speciale begeleiding door de leer-

kracht. Zij heeft op dit moment tijd om ex-

tra hulp te geven binnen de klas. Dit heeft 

als voordeel dat leerlingen zo min mogelijk 

tijdens de les uit de klas moeten en andere 

lessen missen. Ook weet de leerkracht pre-

cies hoe de leerstof wordt uitgelegd in de 

klas en wat de voorkennis is van de leer-

lingen. 

De andere leerlingen zijn tijdens de inloop 

bezig met het oefenen van andere vaardig-

heden.  

 

  

 

Spelling (groep 4) 

Bij spelling gebruiken we de methode Staal. 

Bij het aanleren van de spellingregels ge-

bruiken we pictogrammen die duidelijk 

maken om welk spellingprobleem het gaat. 

Staal is een methode met intensieve spel-

linglessen: de leerlingen krijgen elke dag 

een half uur spelling. Iedere les begint met 

een oefendictee,  aan de hand daarvan kijkt 

de leerling zelf welke opdrachten hij of zij 

gaat maken.  

 

Creatief 

Het komende schooljaar gaan we twee keer 

in de week bezig met creatieve vakken en 

één keer in de week hebben we AMV van 

meester Fernando. De leerlingen krijgen 

hiervoor een map en een mondharmonica.  

                  

 
 

 

Rekenen 

We  werken met de methode Alles telt.  In 

deze methode wordt er gewerkt met leerstof 

op 3 niveaus. De kinderen zullen we dus inde-

len naar niveau of instructiebehoefte en op 

grond daarvan weten zij, welke leerstof zij 

mogen maken. De ene helft van de lessen is 

leerkrachtgebonden, dan krijgen de kinderen 

instructie. Tijdens de andere lessen werken de 

kinderen zelfstandig aan een taak.  

Samen spelen  

is leren 

        samenleven! 

Zij zullen regelmatig in een spelvorm reken-

vaardigheden oefenen,  leerstof oefenen 

op de tablets, lezen, sociale vaardigheden 

trainen en andere dingen doen. Deze leer-

tijd wordt dus effectief gebruikt. 

 

Begrijpend lezen 

Voor begrijpend lezen maken we ge-

bruik van de methode Nieuwsbegrip. 

Dit is alleen voor de leerlingen van 

groep 4 (en hoger). Iedere week staat 

een tekst over een nieuwsitem cen-

traal. Aan de hand van deze tekst leren 

de leerlingen strategieën om de tekst 

te begrijpen. Daarnaast helpt Nieuws-

begrip bij het uitbreiden van de woor-

denschat van de leerlingen.  



 

Observaties en toetsen 

De ontwikkeling van de leerlingen in 

onze groep volgen we door dagelijk-

se observaties, schriftelijk werk en 

toetsen. We  maken gebruik van de 

toetsen die bij de diverse methodes 

horen en cito toetsen.  De cito toet-

sen worden 2 keer per jaar afgeno-

men. We vinden het ook belangrijk 

om de sociaal—emotionele ontwik-

keling in de gaten te houden. Eén 

keer per jaar leggen we deze ontwik-

keling ook vast met het observatie-

systeem Zien.  

 

Contact 

 
Als u iets wilt doorgeven over uw kind 

graag : van harte welkom! Spreek mij 

even aan voordat de school begint of 

na schooltijd. Zo nodig maken we een 

afspraak. Bellen en mailen kan 

natuurlijk altijd. 

Als er van onze kant vragen of zorgen 

zijn, dan hoort u het ook!  
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Lezen in groep 4 

Voor technisch lezen gebruiken we de 

methode Karakter, voor groep 4 tot en 

met 8.  

In nov., jan. en mei mogen de kinderen 

van groep 4 Avi lezen.  

 

Thuis lezen 

Het is fijn als de kinderen van groep 3 en 

groep 4 thuis ook oefenen met hardop 

lezen. De kinderen van groep 3 krijgen 

na een paar weken oefenbladen mee 

naar huis.  
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Zaakvakken 
Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en 

verkeer komen allemaal aan bod tijdens 

het hoekenwerk.  

 

Tenslotte 

We hopen op een fijn, leerzaam en geze-

gend jaar met elkaar! 

 

Hartelijke groet van groep 3/4: 

 

Jelmer, Jonathan, Amos, Cisce, Luuk, Ynze, 

Jona, Julian, Sumera, Fedde, Matthieu, 

Cindy, Leah Nore, Esther, Silke, Isabel, 

Quinten, Nina en juf Annemarie  

 


