
Welkom in groep 4! 

In deze informatiebrief staat belangrijke informatie voor deze groep en kunt u vinden wat er dit jaar 

allemaal aan bod komt met de verschillende vakken. 

Tijdens de ochtenden geven we de volgende vakken, bij elk vak is opgeschreven wat de kinderen dit 

jaar gaan leren: 

 

Rekenen 

Methode: de wereld in getallen 

Getalbegrip: verkenning van de getallen 0 t/m 100, m.b.v. getallenlijn 

Basisvaardigheden: op een eigen manier optellen en aftrekken tot en met 100. Oplossen van 

sommen zoals: 

           8+5     10+30     14+20     36+18 

Meten: lengte en grafieken (aflezen van een staafdiagram. Plattegrond maken van blokkenbouwsels. 

Tijd: Hele + halve uren. 2e half jaar ook de kwartieren en start van digitaal klokkijken 

Aan het eind van groep 4 moeten ze de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 kunnen opzeggen op rij. Ze krijgen 

dan het kleine tafeldiploma. 

  

Taal 

Methode: Taalverhaal.nu- taal 

Spreken en luisteren: begrijpend luistervaardigheden, spreekvaardigheden, 

samenwerkvaardigheden. 

Woordenschat en woord en zinsbouw: aan de hand van het thema worden moeilijke woorden 

aangeboden die de kinderen   moeten leren. 

Stellen: aan de hand van het thema leren schrijven van fictie en non-fictie. 

Leesbegrip: nadenken over taal en taalgebruik, vragen beantwoorden van luister- en leesteksten. 

  

Spelling 

Methode: Taalverhaal.nu – spelling 

Per week leren de kinderen 1 woordpakket van 20 woorden. Deze staan ook op de website bij groep 

4 onder het kopje 'Woordpakketten spelling' zodat ze kunnen oefenen. 



Per blok krijgen de kinderen elke vrijdag een dictee en aan het eind van het blok (in week 5 de 

toetsweek) een controledictee. 

In de woordpakketten staat steeds een spellingsmoeilijkheid centraal (verschillende categorieën 

zoals ui/eu, ng/nk, ei/ij, enz.). 

  

Lezen 

Methode: Estafette. 

Technisch lezen: verder oefenen vanaf het niveau waar het kind op dit moment in zit. 

Begrijpend lezen: we gaan nu ook in op de inhoud van wat gelezen wordt, wat heb je precies 

gelezen? Kinderen die nog problemen hebben met technisch lezen vinden begrijpend lezen vaak nog 

erg moeilijk. 

Leesbevordering / vrij lezen: kinderen mogen in de klas ook vrij lezen in een boek naar keuze (wel op 

niveau). Soms worden er boeken besproken en gepromoot. Ook wordt er voorgelezen om de 

kinderen het plezier van het lezen te laten ervaren en dit vooral ook vast te houden (tip: haal 

biebboeken op het avi-niveau van uw kind want het is erg belangrijk dat kinderen in groep 4 heel 

veel leeskilometers maken). 

  

Godsdienst 

Methode: bijbel voor jou/bijbel voor jullie 

Maandag: aanleren van nieuwe psalm/gezang (daar mogen ze 2 weken over doen). 

Dinsdag, woensdag en donderdag: bijbelverhaal. 

Vrijdag: overhoren van psalm/gezang + werkblad. 

  

Tijdens de middagen geven we in groep 4 de volgende vakken: 

 

Schrijven 

Methode: Pennenstreken 

Aan elkaar schrijven. 

Cijfers herhalen 

Hoofdletters leren schrijven. 



We schrijven eerst met potlood. Ieder kind krijgt een balpen van school, daar starten we in de loop 

van groep 4 mee. 

  

Biologie 

Methode: Natuniek 

Lessen in thema’s en projecten uit het boek. 

Programma: Huisje, boompje, beestje. 

  

Verkeer 

Methode: Klaar….over. 

Lessen in thema’s in een werkschrift. 

Praktijklessen. 

  

Lichamelijke oefening 

Elke dinsdagmiddag hebben we gymles in ‘de stormvogel’ 

De gymlessen bestaan afwisselend uit spel- en technieklessen. 

Kleding: Sportschoenen met profiel en sportkleren. 

Tijden: Uw kind moet uiterlijk om 12.45 uur op school zijn, want om 12.45 uur vertrekt de bus. 

  

Muziek: 

Methode: Moet je doen – muziek 

Kinderen leren door deze methode de klank, vorm, en betekenis van muziek. 

Nieuwe (bijbelse) liedjes aanleren en herhalen. 

Maat en ritmeoefeningen met muziekinstrumenten. 

Muziek beluisteren. 

  

Beeldende vorming: 

Methode: Moet je doen – beeldende vorming. 



Handvaardigheid aan de hand van thema’s (diverse materialen en technieken). 

Tekenen (diverse materialen en technieken). 

  

Sociale vaardigheid (sova) + drama: 

Methode: We gaan dit jaar verder met de kanjertraining. 

Ontwikkeling van de normen en waarden van kinderen. 

Omgaan met gevoelens en handelen van kinderen (pesten enz.). 

  

Goed om te weten: 

  

Huiswerk: 

In groep 4 krijgen de kinderen nog geen huiswerk mee. Soms vragen wij u om de woordpakketten 

thuis extra te oefenen met uw kind. 

  

Klassendienst: 

In groep 4 wordt er gewerkt met klassendienst (hulpjes). Deze 2 kinderen mogen een week lang alle 

schriften uitdelen en ophalen. Ook helpen ze uit school de hele week aan het eind van de middag (en 

op woensdag aan het eind van de ochtend) een kwartiertje mee de klas netjes te maken (vegen, 

opruimen enz.). 

  

Zending: 

Elke maandag zamelen we zendingsgeld in en mag uw kind het zendingsgeld meenemen. 

  

Verjaardag:  

Als uw kind jarig is mag het in de klas trakteren. In de pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur mag het de 

klassen rondgaan. 

  

Klassenouders: we willen graag weer met klassenouders gaan werken. Interesse? Denk er alvast over 

na…  

  



  

Wij hopen dat het reilen en zeilen in groep 4 zo een beetje duidelijk is geworden. Mocht u vragen 

hebben of ergens mee zitten, kom gerust even binnen. U bent altijd van harte welkom! 


