
 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen van groep 3 naar groep 4 

 Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip. 

 Taal en spellingmethode: Staal. 

 Leesmethode: Station Zuid. 
 

Belangrijk in groep 4 

 In groep 4 zeggen wij de kinderen bij de buitendeur 
gedag. De kinderen zoeken zelf hun ouder/ verzorger.  

 Kinderen stimuleren om zelfstandig te handelen 
(zelfredzaamheid). Denk aan eten en  drinken 
wegbrengen en zelf gymspullen aantrekken. 

 

 

Het schooljaar 

Lezen 

Dit schooljaar vindt er een verschuiving plaats van het 

aanvankelijk lezen naar voortgezet lezen. De kinderen gaan 

langere teksten en moeilijkere woorden lezen. Tevens gaan ze 

actief leren begrijpend lezen. Hierdoor komen ze in aanraking 

met verschillende soorten teksten (verhalend, informatief, e-

mails, recepten, strips etc.).  

Rekenen 

In het rekenproces staan de tafels centraal. Rekenen tot 100 (+ 

en -). Klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen met geld.   

Schrijven  

De kinderen leren dit schooljaar de hoofdletters en zullen gaan 

schrijven met pen. 

 

Jaarbrief groep 4  

Praktische zaken: 
 Elke dag nemen de kinderen een 10-uurtje mee. Geadviseerd 

wordt om water en fruit mee te geven.  

 In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op 
hoofdluis.  

 Wilt u luizenouder zijn, geef dit dan aan bij de leerkracht. 

 De kinderen kunnen overblijven. Aanmelden via www.solidoe.nl 

 Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij 

activiteiten. Dit wordt gemeld in de Kwikflits en/of Klasbord en de 

intekenlijst ligt op een goed zichtbare plek in de klas. 

 Afwezigheid: graag melden voor schooltijd via telefoon of een e-

mail aan de leerkracht 

 
 

 

 

Belangrijke data 

 Zie de Bewaarflits, jaarkalender, website en de 

wekelijkse Kwikflits. 

 Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is 

de digitale informatiebrief van de school. 

 Download de Klasbord app, voor leuke en 

specifieke informatie over de groep.  

Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
Tel. 0297  522740 
marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht. 

voornaam leerkracht@dekwikstaart.nl 
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