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Betreft: informatie groep 4 

 
Beste ouder/verzorger, 

 

Alle informatie met betrekking tot de groepsinformatie vindt u beknopt in deze brief. 
Hierin leest u de informatie terug die u de voorgaande jaren tijdens de informatie-avond 

ontving.  
Eventuele vragen zien wij natuurlijk graag tegemoet. 

 

Het team van KBS Het Spectrum  
 

Contact  
 

Juf Jennifer is aanwezig van maandag, dinsdag en woensdag (13x). 

Op woensdag (23x) t/m vrijdag is juf Cardia in de groep aanwezig. 
U bent altijd welkom na schooltijd voor een kort gesprek. Komt het niet uit, dan maken 

we een afspraak voor een andere keer. Contact kan ook via email: 
j.ringelenstein@skba.nl of c.geers@skba.nl. 

   

Als een kind ziek of afwezig is, dan horen wij dit graag via de telefoon van u. 
 

Continurooster 
 

We hebben een continurooster. De kinderen kunnen hun lunchspullen in de koelkast in de 

klas plaatsen. We eten gezamenlijk, met de juf, in de klas. Daarna gaan de kinderen een 
half uur begeleid spelen. 

 
Vakken: 

- Rekenen: Rekenzeker. In de methode worden bewerkingen t/m 100, meten, 

wegen en tijd aangeboden. De tafels zijn nieuw dit jaar. Deze gaan we ook 
toetsen. Uw kind krijgt dan een tafelblad mee naar huis, om te oefenen. Na een 

week nemen we dan de toets af. Hierbij moeten ze de tafel door elkaar kennen. 
Via de website www.onlineklas.nl kan uw kind op een speelse manier de tafel 

oefenen. Het is belangrijk dat uw kind de sommen ook op tempo kan maken. (2 

min voor 20 sommen) Het oefenen van de erbij en eraf sommen t/m 20 is in 
groep 4 ook erg belangrijk. Deze sommen kunt u op dezelfde website oefenen. 

- Taal: Taal in beeld. Dit is voor de kinderen een nieuwe methode. In acht lessen 
werken we aan verschillende taalvaardigheden zoals schrijven van taal, spreken 

en luisteren, woordenschat en taalbeschouwing (denk aan verkleinwoorden, 

lidwoorden, gebruik van hoofdletters) Daarna volgt er een toets. We hebben twee 
boeken. In elk boek werken we vier blokken door. 

- Spelling: Spelling in beeld. Ook deze methode is nieuw voor de kinderen. Hij hoort 
bij de taalmethode. De kinderen oefenen elke week een nieuwe 

mailto:j.ringelenstein@skba.nl
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spellingsmoeilijkheid. Ze krijgen de woorden met uitlegkaart mee naar huis. Na 

vier weken is er een dictee en herhalingsweek. 

- Lezen: Estafette is de leesmethode die aansluit bij Veilig Leren Lezen uit groep 3. 
Er zijn twee boekjes en werkboekjes met M4 niveau en twee met E4 niveau. De 

kinderen die veel moeite hebben met lezen, worden extra begeleid tijdens deze 
les. 

- Begrijpend lezen: Grip op lezen. Waarin we de kinderen leren een tekst beter te 

begrijpen. Zo leren ze o.a. een hoofdpersoon en hoofdgedachte te herkennen. 
Hiermee starten we na de herfstvakantie. 

- De andere vakken in groep 4 zijn: natuur en techniek, verkeer, schrijven, Engels, 
tekenen, handvaardigheid, muziek, gym, catechese, leefstijl en we kijken naar 

schooltv (Huisje Boompje Beestje) 

 

 (Groeps)nieuws  
 

Op de website plaatsen wij onze brieven digitaal. Wanneer een brief op papier mee naar 
huis gaat, verspreiden wij deze op de donderdag. Om de week ontvangt u via de mail de 

nieuwsbrief met groepsnieuws en algemene informatie.  

Regelmatig zetten wij groepnieuws op de site: www.basisschoolspectrum.nl 
Kies de locatie, dan kunt u klikken op groep 4. 
 

Materialen en (gym)kleding  
 

De kinderen hebben aan het eind van vorig jaar een brief mee gekregen met wat ze 

allemaal  mee moesten nemen. De meeste kinderen hebben alle spulletjes netjes 
meegenomen. Hier nogmaals de spullen die nodig zijn: 
 

Grijs potlood, gum, puntenslijper met opvangbakje, kleurpotloden, liniaal, schaar, 
lijmstift, sterke lijm en een documentenmap. Vanaf het tweede schrijfboekje (na het 

eerste rapport) hebben ze ook een vulpen met goede pengreep nodig. (bijv. een Lamy) 

Veel kinderen kleuren graag met stiften, deze mogen ze ook meenemen. 
 

Bewegingsonderwijs is dit jaar op donderdag (een blokuur). Wij maken gebruik van de 
gymzaal op onze locatie Honingzwam. De kinderen nemen hiervoor mee: gymkleding, 

stevige schoenen (liever geen ballerina’s). 

 
Groepsregels 

Een greep uit de regels: 

- Bij binnenkomst ga je aan je eigen tafel zitten lezen of een werkje afmaken. 

- Als je tijdens het werken een vraag hebt, dan leg je het vragenkaartje neer. 

- De kapstokken zijn leeg aan het eind van de dag (m.u.v. een lege luizenzak.) 
- Op woensdag hebben wij ‘Gruitdag’, waarop alle kinderen groente of fruit mee 

naar school nemen. Vanzelfsprekend mogen de kinderen op alle dagen fruit 
meenemen.  

http://www.basisschoolspectrum.nl/
http://www.basisschoolspectrum.nl/
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- Verjaardagen worden in de klas gevierd. Wilt u van tevoren aangeven als uw kind 

wil trakteren. We zingen en gebruiken hier het digibord bij. De jarige mag de 

klassen rond. We zien het liefst een gezonde traktatie. U mag een fototoestel 
meegeven, dan maken wij graag foto’s voor u. Voor de leerkrachten liever geen 

traktatie meegeven. 
- In de klas hangen nog meer klassenregels en omgangsregels (na het eerste 

thema van leefstijl). 

 

Bijzondere activiteiten  
In deze groep hebben we enkele bijzondere activiteiten.  

- Tutor lezen. Hierbij lezen de kinderen met een leerling uit een andere groep (met 
hoger leesniveau) 

- Kunstmenu: een optreden binnen of buiten de school. 

- Milieu-educatie: een leskist in de klas. 
- Zonnetje van de week: Een leerling die een week lang positief in het zonnetje 

staat in de klas. Iedereen schrijft of zegt iets aardigs over hem of haar. 
- Fietslessen op het plein. (28-9-16 / 5-4-17 / 14-6-17) 

- Vanaf januari mogen de kinderen een spreekbeurt houden. Hiervoor komt een 

intekenlijst te hangen. 

 

Overig 

- We hebben twee rapporten. Deze zijn na de CITO afname. Wij nemen in januari-
februari 2017 de midden 4 toetsen af. In mei-juni 2017 nemen we de eind 4 

toetsen af. 

- Ophalen / brengen: de kinderen mogen om 8.20 naar binnen komen. De ouders 
mogen tot de herfstvakantie de kinderen in de klas brengen. Daarna graag 

afscheid nemen in de gang of op het plein. Korte vragen of mededelingen kunnen 
soms voor lestijd. Wanneer u een uitgebreidere vraag of mededeling heeft, maken 

wij graag na lestijd een afspraak met u. 

- De kinderen werken volgens het bordschema. Basis is wat af moet. Bij extra staat 
wat er verder nog gemaakt kan worden. Zijn ze klaar, dan gaan ze naar keuze. 

Hierbij gebruiken zij het planbord en de werkwinkel. Hier kunnen ze kiezen voor 
taal en rekenspelletjes, werkbladen en kleine creatieve opdrachten. 

- We gebruiken een time-timer (klok) om aan te geven hoeveel tijd de kinderen 

voor hun werk hebben. 
- We maken gebruik van het stoplicht om zelfstandig werken te bevorderen. De 

kinderen mogen de leerkracht bij rood licht niet storen en niet praten. Zo kan de 
leerkracht met een kind of groepje kinderen aan de instructietafel werken. Dit 

kunnen kinderen zijn, die moeite hebben met de stof. Dit kunnen ook juist 

kinderen zijn, die al wat verder zijn. Bij het oranje licht, mogen ze het wel 
zachtjes aan hun buurman vragen. Staat het stoplicht op groen, dan werk je 

rustig. Op dat moment kan de leerkracht ook helpen. 
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- We werken met computers buiten de klas. Hierop doen wij een aantal 

programma’s die bij onze methodes horen. Ook gebruiken we dit jaar Rekentuin. 

U kunt hetzelfde wachtwoord als vorig jaar gebruiken. Mocht u deze niet meer 
hebben, dan kunt u die bij ons navragen. Dit jaar starten we ook met Taalzee. Dit 

programma werkt op dezelfde inlog als Rekentuin 
- Elke week zijn er twee leerlingen klassendienst. Zij staan vooraan in de rij, mogen 

in de kring naast de juf,  helpen met uitdelen, na schooltijd vegen zij en maken ze 

het bord schoon. 
- Juf Pauline loopt haar lio-stage bij ons in de groep op maandag, dinsdag en 

woensdag. Zij zal er zijn tot ongeveer eind januari. 

 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag. 

 
Jennifer en Cardia 

 


