Informatiebrief schooljaar groep 4
Onderwijsinhoudelijk:
Op de Amalia-Astro gebruiken we in groep 4 tot en met 8 de volgende lesmethodes
voor lezen, taal, spelling en rekenen:
Station Zuid voor het voortgezet technisch lezen, waarin het accent ligt op vlot en
vloeiend leren lezen.
Nieuwsbegrip is de methode voor begrijpend lezen, waarin teksten uit het nieuws
gelezen en besproken worden. Hierbij wordt geoefend in het begrijpen wat je leest.
Met deze methode werken we de tweede helft van groep 4, als de kinderen het
technisch lezen al beter onder de knie hebben.
Voor taal is er de methode Taal op Maat, daarin komen woordenschat, spreken en
luisteren, taalbeschouwing en het schrijven van teksten aan de orde. Per hoofdstuk
geven we in groep 4 een blad met woorden mee naar huis. Deze woorden komen
terug in de taaltoets aan het einde van het hoofdstuk. Deze kunt u als u wilt
spelenderwijs oefenen met uw kind.
Voor spelling is er de methode Spelling op Maat, daarin worden stap voor stap alle
spellingscategorieën aangeboden.
Voor rekenen wordt in groep 3 t/m 8 de methode Getal en Ruimte Junior gebruikt.
In groep 4 gaan we verder met het automatiseren van de sommen t/m 10 en t/m 20
en het oefenen met het optellen en aftrekken t/m 100. Daarnaast staan de
tafelsommen centraal. Aan het eind van het jaar moeten de tafels van 1 t/m 10
bekend zijn. Uw kind is er zeker bij gebaat als u samen thuis tafels oefent, opzegt,
zingt en ook de sommetjes door elkaar oefent!
Andere rekenonderwerpen zijn klokkijken (analoog en digitaal, hele, halve uren en
kwartieren), rekenen met geld, meten, wegen, het aflezen van tabellen en grafieken.
Alle bovenstaande methodes werken met drie niveaus; een basisgroep, een
verlengde instructiegroep en een extra uitdaging groep. Per vak en per periode kan
het verschillen wie in welk niveau werkt.

Naast de methodetoetsen die aan het eind van elk blok worden afgenomen, zijn er
twee keer per jaar Cito-toetsen. Deze worden in januari en juni afgenomen.

Spelling, rekenen, woordenschat, AVI (tekst lezen) en DMT (woorden lezen) en
begrijpend lezen (deze alleen in juni) worden dan getoetst.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kwink, daarover
leest u in elke nieuwsbrief. Zo kunt u thuis aanhaken bij wat uw kind op school die
weken leert op het gebied van sociale vaardigheden.
We vertellen de bijbelverhalen met behulp van de methode Trefwoord.
1 keer in de 2 weken hebben we samen met groep 3 een weekopening waarin een
verhaal wordt verteld uit Trefwoord. Ook wordt het thema van de week besproken.
We zingen en halen de jarigen naar voren om hen in het zonnetje te zetten.
Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink Wereld waarin onderzoekend
en ontdekkend leren het uitgangspunt zijn. Leerlingen vergroten actief hun kennis
van de wereld; thema’s uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek komen
aan bod.
In groep 4 houden de kinderen voor het eerst een spreekbeurt, dit is pas in de
tweede helft van het schooljaar. Wij bereiden de kinderen voor en geven uitleg mee
voor thuis. We willen u vragen uw kind t.z.t. thuis te helpen met het plannen en
maken van de spreekbeurt.
De gymlessen zijn dit jaar op maandag en vrijdag, deze worden gegeven door onze
vakleerkracht meester Liviu. Voor de veiligheid is het nodig dat de kinderen goede
gymschoenen dragen en dat lange haren in een staart of vlecht zitten.

Organisatie:
Joke staat op maandag, dinsdag en vrijdag voor de klas. Corieke is er op woensdag
en donderdag.

1 keer in de 2 weken is tijd beschikbaar voor wat extra ondersteuning aan onze
groep. Dit kan in de vorm van remedial teaching zijn of bijvoorbeeld voor uitleg voor
pluswerk aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
We zijn blij met de klassenouder, die voor ons en u klaarstaat om allerlei zaken voor
de klas te regelen als het gaat om feestjes en uitjes.
Dit jaar is dit Sanderijn, de moeder van Lizzy.

Communicatie:
De nieuwe informatiefolder wordt als deze klaar is aan het begin van het jaar aan
alle oudste kinderen meegegeven. Verder kunt u informatie vinden op de website en
in de nieuwsbrieven. Gedurende het jaar zullen we u op de hoogte houden dmv een
mail of parro. Wilt u ons iets vragen of vertellen dan kunt u ons wellicht treffen bij het
hek na schooltijd en anders zijn we ook te bereiken per mail: j.pietersma@amaliaastro.nl en c.zijtveld@amalia-astro.nl.
Graag beide mailadressen gebruiken bij het versturen van een mail.
We gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken!
Corieke Stolp- van Zijtveld en Joke Pietersma

