Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4.
Groepsbrief
U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het
reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken we de informatieavond.
Daarnaast is ook deze groepsbrief een middel om u zo goed mogelijk te informeren.
Ook ontvangt u een bijlage bij de groepsbrief waarin afspraken staan die voor alle
groepen gelden.
Juffen
Dit jaar krijgt groep 4 les van 2 juffen: juf Jacqueline en juf Wilma.
Juf Jacqueline werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Wilma werkt op
donderdag en vrijdag.
Even voorstellen:
Mijn naam is Jacqueline van der Stelt. Ik woon in Varsseveld. Ik woon samen met
Olaf en wij hebben 2 kinderen, Maartje (21) en Stijn (19).
Mijn hobby’s zijn lezen, sporten, wandelen en de stad in gaan.
Even voorstellen:
Mijn naam is Wilma Hofs en ik woon in Varsseveld. Ik woon samen met Wout en wij
hebben 2 dochters, Femke (19) en Evi (16).
Mijn hobby’s zijn wandelen, haken en lezen. Daarnaast ben ik veel in de sporthal te
vinden. Ik coach het D2 volleybalteam.
Mailverkeer.
Voor sommige informatie of vragen gebruiken wij de mail. U moet dan denken aan
het vragen van hulpouders of het veranderen van bijv. de gymtijd. Ook u kunt ons
altijd per mail op de hoogte brengen van bepaalde zaken.
.
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Gymmen:
Groep 4 gaat op dondermiddag gymmen, samen met de andere kinderen uit
groep 3 en 4. We vertrekken om 12.30 uur naar de sporthal en kunnen na het
gymmen (14.10 uur) bij de sporthal weer opgehaald worden.
Kinderen die naar de BSO gaan, gaan weer mee terug naar
school.
Tijdens de gymles moeten kinderen gymschoenen aan met een
stevige zool.
Wat komt er aan bod in groep 4?
Rekenen:
Optellen/aftrekken tot 100, klokkijken hele en halve uren, analoog en digitaal, meten
en geld.
Tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 aanleren en toepassen.
Automatiseren en toegepast rekenen.
Taal:
Spelling, woordenschatuitbreiding, stellen
(= verhaaltjes, verslagjes, etc.), gebruik van
leestekens (bv. aanhalingstekens), spreken,
herkennen van zinsdelen en begrijpend lezen.
Schrijven:
Aanleren van de hoofdletters, verbindingen oefenen, overstappen van potlood naar
de vulpen en aanpassing van de lijntjes in het schrift.

Zoals ieder jaar, gaan we ook dit jaar weer voor een
supergezellig geweldig leerzaam jaar voor alle kinderen en
leerkrachten!!!
Tot slot: Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.
Vriendelijke groeten: Jacqueline v.d. Stelt en Wilma Hofs.
jacqueline.stelt@obsopkoers.nl
wilma.hofs@obsopkoers.nl
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