Informatie groep 3
Schooljaar 2019 - 2020

Algemene informatie
In groep 4 zitten 14 kinderen. 7 meisjes , 7
jongens en 2 juffen. Wij zijn een gezellige
klas die houdt van lekker spelen, maar ook
hard kan werken!

In de klas
In groep 4 gaan we verder met het lezen en
rekenen. We kunnen vloeiend en vlot lezen en
draaien onze hand niet meer om voor langere
teksten. Informatieboekjes vinden we heel leuk
want zo lezen en leren wij tegelijk!
Met rekenen gaan we de tafels leren, daar hebben
we echt zin in.
Dat is best veel werk dus we hebben ook al een
eigen weektaak, die houden we zelf bij.
Als je extra aandacht nodig hebt, kom je na de
instructie aan de instructietafel zitten voor extra
hulp of uitleg.

Speciaal
Groep 4 werkt de eerste helft van
het schooljaar in de schooltuin. We
verbouwen daar groente en fruit
en vieren in het najaar het
oogstfeest.

Tips voor websites
o www.obsdewereld.eu
o https://obsdewereld.eu/bestanden/48
5032/Goed-gedaan.pdf
o https://www.basisonline.nl/appouderportaal
o www.wijzeroverdebasisschool.nl

Lezen
Schrijven
Om een goed leesbaar
handschrift te ontwikkelen
gebruiken wij in alle groepen
de methode “Klinkers”.

In groep 4 gebruiken wij de methode “Station Zuid”
voor het voortgezet lezen. Aan de hand van verhalen
die de kinderen zelf lezen en het Roetsjboek met korte
rijtjes, zinnen en verhaaltjes voor vlot lezen verwerken
wij opdrachten die de kinderen stimuleren zelf ook
meer te lezen.

Rekenen
Voor rekenen gebruiken wij de methode
“Alles telt”.
In groep 4 ligt de focus vooral op voortgezet
rekenen tot 100 en verdere introductie van
het metriek stelsel met meten en wegen en
natuurlijk de tafels. Ook klokkijken, zelfs
digitaal, leren we in dit jaar. Gelukkig kunnen
we ook een paar lessen buiten oefenen want
bewegend leren stimuleert het leerproces op
een andere manier waardoor kinderen het
makkelijker en sneller automatiseren.

Contact:
anitasmit@obsdewereld.eu
bronwenmusch@obsdewereld.eu

2

