
 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk in groep 4 

• Wij stimuleren de leerlingen om zelfstandig te handelen. U 
kunt hierbij denken aan zelf wegzetten van het eten en 
drinken in de klas en zelf gymspullen mee naar school 
nemen. 

• In groep 4 lopen wij, als de school uit is, met de leerlingen 
mee naar buiten. Vanaf de kerstvakantie zeggen wij de 
kinderen boven gedag. De kinderen lopen zelf naar beneden 
naar hun ouder/ verzorger.  

 

 

 

Lezen 

Dit schooljaar vindt er een verschuiving plaats van het aanvankelijk 

lezen naar voortgezet lezen. De leerlingen gaan langere teksten en 

moeilijkere woorden lezen. Tevens gaan ze actief verder met leren 

begrijpend lezen in de methode Beter Bijleren. Hierdoor komen ze in 

aanraking met verschillende soorten teksten (verhalen, informatieve 

teksten, recepten, advertenties, uitnodigingen, etc.). Ze leren het 

antwoord terug te vinden in de tekst i.p.v. in te vullen wat zij denken dat 

het antwoord is. 

Rekenen 

In het rekenproces staat vooral het rekenen tot 100 centraal. De 

leerlingen leren optelsommen en aftreksommen uitrekenen door 

sprongen te maken op de getallenlijn. De kennis van de positie van de 

getallen op de getallenlijn is hierbij heel belangrijk. Plus- en minsommen 

tot de 20 kennen de kinderen aan het eind van het schooljaar uit hun 

hoofd. Verder werken we dit schooljaar toe naar automatisering van de 

tafels van 1 t/m 5 en 10. Analoog en digitaal klokkijken (hele, halve uren 

en kwartieren) en rekenen met geld zijn ook nog onderdeel van ons 

rekenonderwijs.   

Schrijven  

We maken gebruik van de schrijfmethode “Klinkers”. De leerlingen leren 

de hoofdletters schrijven en zullen halverwege het schooljaar gaan 

schrijven met een pen. Wij vragen de leerlingen om secuur met het 

schrijfgerei om te gaan. Wij verschaffen de pen één keer in groep 4 en 

indien nodig één keer in groep 6. Is het potlood/ de pen tussentijds kwijt 

of kapot dan dient de leerling via de leerkracht een nieuw potlood of pen 

aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen één euro.   

 

Jaarbrief groep 4  

Overige vakken 

Naast de hoofdvakken die hierboven staan beschreven, besteden we ook wekelijks 

aandacht aan: aardrijkskunde, natuur/techniek, geschiedenis, bewegingsonderwijs, 

verkeer, muziek, sociaal-emotionele vaardigheden en tekenen/knutselen.  

 
Praktische zaken 

• Elke dag nemen de leerlingen een 10-uurtje mee. Geadviseerd wordt om 
water en fruit mee te geven.  

• Voor het computergebruik dienen de leerlingen oortjes mee te nemen. 

• In de week na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op 

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

• De leerlingen kunnen overblijven. Aanmelden kan via www.solidoe.nl 

• Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. Dit 

wordt gemeld in de Kwikflits en/of via Klasbord. De intekenlijst hangt op het 

raam bij 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. Wij willen u vragen de 

berichten een duimpje te geven wanneer u deze heeft 

gelezen. 

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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