Studiedagen 2016-2017
groepen 1/2:
21 oktober 2016
12 december 2016
25 januari 2017
8 februari 2017
18 april 2017
2 juni 2017

groepen 3-8:
8 februari 2017

Uw kind zit dit schooljaar in groep 4. We willen u graag informeren over praktische zaken die in deze
groep van belang zijn. In deze folder kunt u alle specifieke informatie over groep 4 terugvinden. Voor
algemene informatie over de ABS verwijzen we u graag naar de schoolgids en website van de school.
Een dag in groep 4
Iedere morgen starten we in de groepen 4 na de inloop het eerste half uur met technisch lezen. De kinderen
lezen in groepjes/duo’s in boeken die passen bij hun leesniveau. Vervolgens wordt er iedere dag een uur besteed
aan rekenen. De kinderen krijgen instructie waarbij de leerkracht gebruik maakt van het digibord. We dagen de
kinderen uit om samen oplossingen te vinden voor de rekenvraagstukken waarbij ze gebruik kunnen maken van
de rekenmaterialen. Iedere week krijgen de kinderen een woordpakket voor spelling aangeboden waarmee zij
allerlei oefeningen doen om de woorden te schrijven. Ook krijgen ze de woorden mee naar huis om te oefenen.
Tijdens de taallessen werken we aan woordenschat en taalbeschouwing. Bij schrijven leren de kinderen het
eerste half jaar de hoofdletters. Het tweede half jaar wordt er met vulpen geschreven. Natuurlijk is er ook tijd
voor de creatieve vakken en hebben we drama en dans op het rooster staan. Tijdens de muzieklessen zullen de
kinderen leren spelen op een klokkenspel en een start maken met het spelen op een blokfluit. Voor de
wereldoriënterende vakken zoeken we naar overlapping en maken thema’s van de onderwerpen. Ook bieden we
workshops aan waarin kinderen hun eigen talent kunnen ontdekken/ontwikkelen.

Gebruiken en gewoontes
Het is fruitdag op woensdag, donderdag en vrijdag.

Vertelbeurt
In groep 4 houden de kinderen een korte vertelbeurt over een onderwerp dat ze zelf mogen kiezen. We vinden
het belangrijk dat de kinderen ervaren hoe het is om iets te vertellen aan alle andere kinderen uit de groep.
Hierbij mogen ze materialen meenemen en beeldmateriaal laten zien. We zien dit als voorloper naar de
spreekbeurt die in de volgende groep gehouden wordt.

Toetsen
Er worden in groep 4 verschillende soorten toetsen afgenomen. Regelmatig staat er een toets voor taal, spelling
of rekenen op het programma. Deze toetsen horen bij de methode die we gebruiken en zijn meestal een
afsluitend onderdeel van een blok of hoofdstuk wat aan de orde is geweest.
Naast deze toetsen nemen we ook een aantal keren per jaar toetsen af die onafhankelijk zijn van de methode die
we gebruiken. Deze toetsen horen bij het CITO-leerlingvolgsysteem. Een greep uit het aanbod van de toetsen: woordenschat, - begrijpend lezen, - rekenen/wiskunde, - taal, - technisch lezen, - spelling. In het ouder-portaal
van Parnassys zijn de resultaten van uw kind terug te vinden.

Gymles
Groep 4a gymt op dinsdag en vrijdag met de vakleerkracht.
Groep 4b gymt op maandag en dinsdag met de vakleerkracht.
Groep 4c gymt op maandag en vrijdag met de vakleerkracht.
Gymkleding en stevige sportschoenen zijn verplicht.
Wanneer uw kind niet mee kan doen dan graag bij de leerkracht melden.

Overige zaken
Meerdere malen in de week ondersteunen we ons lesprogramma met chromebooks. Ze hebben een
inlogcode waarmee ze kunnen oefenen met de reken-en spellingprogramma’s. Ook thuis kan er met
een aantal programma’s geoefend worden. Uw kind krijgt hiervoor de benodigde inlogcodes. De
kinderen leren hierbij vele digitale vaardigheden zoals bijv. informatie zoeken op het internet.
De kinderen krijgen eens per 4 weken het spelling woordpakket mee naar huis, om te oefenen voor het
dictee.
Leerkrachten
4a: linda.puik@absmiddelburg.nl
yvonne.onderdijk@absmiddelburg.nl
4b: jacqueline.wondergem@absmiddelburg.nl
4c: reinske.brand@absmiddelburg.nl
erik.velinga@absmiddelburg.nl
jitske.devisser@absmiddelburg.nl
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