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Handige weetjes 

★  In de eerste schoolweek nemen de kinderen een etui mee 
naar school. De kinderen krijgen (kleur)potloden en een gum. 
Deze spullen blijven op school. 

★  Wij willen graag dat knuffels en speelgoed thuis blijven. 

★  De tassen van de kinderen blijven in de gang. 

★  We gymmen op maandag en woensdag. 

★  U kunt zich ook dit schooljaar aanmelden bij Brood en Spelen 
om te helpen als lunchouder.  

★  Verjaardagen: de kinderen mogen één kleine traktatie 
uitdelen als zij jarig zijn (geen cadeautjes), graag verpakt i.v.m. 
corona. 

★ Vrijdag is bij ons op school ‘fruit- en waterdag’. 

★ Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is 
toegestaan tot 8.15 en na 14.00 uur.  

★ U kunt uw kind ziek of afmelden via Social Schools, graag ook 
de reden hierbij vermelden. 
 
 
 

6 sept  Studiedag 
13-24 sept Startgesprekken 3-8 
11-12-13 okt Schoolfotograaf 
14 + 15 okt Studiedag 
16-24 okt Herfstvakantie 
15-26 nov Gesprekken 1/2, 3, 8 
3 dec  Sinterklaasviering 
22 dec Kerstdiner 18.00 uur 
23 dec  Studiedag vanaf 12.00u 
24 dec Studiedag 
25 dec-9 jan Kerstvakantie   
17 jan  Start toetsweken 
4 feb  Studiedag 
19-27 feb Voorjaarsvakantie 
4 mrt Rapport 1 mee 
7-18 mrt Rapportgesprekken 
8 mrt  Studiedag 
14-30 mrt Thema techniek  
30 mrt  Bareelfeest 
14 april  Studiedag  
15 april  Goede Vrijdag (vrij) 
18 april  2e Paasdag  
23 apr-8 mei  Meivakantie                          
16 mei  Start toetsweken 
26-27 mei Hemelvaart (vrij) 
6 juni  2e Pinksterdag  
7-10 juni  Studieweek 
17 juni  Rapport 2 mee 
20 jun-1 juli Rapportgesprekken 
14 juli  Studiedag vanaf 12.00u 
15 juli  Studie/calamiteitendag 
16 juli–28 aug Zomervakantie 

 

Hanneke Dubbelman 
Aanwezig:  

ma-di 
M: 

h.dubbelman@tabijn.nl 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Via Social Schools en de schoolgids 
wordt u verder geïnformeerd. Op Social Schools kunt u bij het kopje ‘Beeldgebruikvoorkeuren’ aangeven of wij foto’s van uw 
kind mogen gebruiken.  
 
De eerste schoolweken 
Voor de meeste kinderen is de start in groep 4 best spannend en intensief. De eerste weken ligt de aandacht vooral op 
groepsvorming, regels, routines en werkhouding. Om tot goede leerprestaties te komen is het belangrijk dat uw kind zich veilig 
voelt in de groep. Vandaar dat wij hier de eerste weken extra aandacht aan willen besteden. 
  
 

 

Informatiekaart  
groep 4B 

Petra van Embden 
Aanwezig:  
wo-do-vr 
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p.decarpentier@tabijn.nl 
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Een schooldag 

• De kinderen komen binnen in de klas en gaan op hun stoel zitten. Op 
het bord staat waar de kinderen mee mogen starten. Het is de 
bedoeling dat u om 8.10 uur de klas verlaat, zodat de leerkracht om 
8.15 uur kan starten.  

• We spelen rond half 10 een kwartier buiten en we eten een gezond 
tussendoortje. Rond half 12 hebben we een kwartier lunchpauze en 
spelen we een nog kwartier buiten. Tijdens de lunch is iemand van 
Brood en Spelen aanwezig. 

• We gymmen op maandag en woensdag. De kinderen nemen een 
handdoek mee voor het douchen. De gymtas gaat aan het einde van 
de dag weer mee naar huis. Op de website vindt u het 
doucheprotocol. 

 
Veranderingen 

★  De kinderen werken vanaf groep 4 in lijntjes- en ruitjesschriften. 

★  De kinderen maken kennis met nieuwe methodes. 
 
Lezen 
We oefenen het voortgezet lezen met de methode Estafette. Met name het 
technisch lezen wordt hierbij geoefend. De kinderen oefenen het lezen van 
woordrijen in Vloeiend en Vlot. 
De kinderen lezen afwisselend zacht/hardop en stil in hun vrij leesboek, dat 
aansluit bij hun leesniveau. 
In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Daarvoor 
gebruiken we teksten van Nieuwsbegrip en oefenboekjes van cito.  
 
 

Spelling 
Onze methode is Spelling in beeld. Wij volgen de methode, maar de lessen 
worden gegroepeerd per categorie. Zo krijgen de kinderen per week 1 
nieuwe categorie aangeboden. Na 3 weken vindt een herhalingsweek 
plaats waarbij alle aangeboden regels worden herhaald. Aan het begin van 
iedere week wordt een dictee afgenomen waarin de regel van de week 
ervoor aanbod komt.  
 
Taal 
Wij werken met Taal Actief. Tijdens deze lessen besteden wij aandacht aan 
woord- en zinsbouw en aan woordenschat. 
 
Rekenen 
Onze methode voor rekenen is pluspunt. Tijdens de rekenles werken de 
kinderen aan getalbegrip, meten/wegen, tijd, geld en meetkunde. In groep 
3 hebben de kinderen de sommen tot 10 leren automatiseren. In het begin 
van groep 4 herhalen we de eerste weken sommen tot 20. In groep 4 
rekenen we met sommen t/m 100. 
In groep 4 besteden we aandacht aan de tafels 0 tot en met 5 en 10.  
 
Schrijven 
We schrijven in de schriften van Pennenstreken. De kinderen schrijven met 
potlood. Dit schooljaar leren de kinderen ook de hoofdletters schrijven. 
 
Andere vakken 
Naast de basisvakken als lezen, spelling, taal, rekenen en schrijven komen 
de kinderen in aanraking met wereldoriëntatie, geestelijke stromingen, de 
creatieve vakken en Engels.  
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