Rekenen, spelling en lezen
We werken met de rekenmethode
Pluspunt. We werken elke les in een
werkschrift. Een belangrijk
rekenonderdeel dit jaar zijn de tafels en
klokkijken.

Voor taal en spelling werken we met de
methode ‘Staal’. Een vernieuwende

Groep 4

methode waar veel gebruikt wordt
gemaakt van filmpjes ter ondersteuning.
De taallessen zijn vooral voor
woordenschat, spreken, luisteren, taal
verkennen en schrijven. Tijdens de
spellingslessen komt het schrijven van
woorden en de grammatica aan de orde.
De spellingscategorieën worden met
leuke filmpjes en plaatjes aangeleerd. Zo
is het makkelijk voor kinderen te
herkennen welke categorie er in een
woord zit.

Veel oefenen met lezen is nog wel erg
belangrijk in groep 4. Op school doen we

De Triangel, Emmeloord

dit op verschillende manieren waaronder
lezen in groepjes en voor-koor-door
lezen. De leesmotivatie is ook erg
belangrijk. Daarom hebben we in de gang
een leeshoek ingericht en wordt er iedere
dag voorgelezen.

Ingrid Vreeke en Wilma
Binnenmars

Zelfstandig naar binnen
Over groep 4
Voor u ligt een folder over groep 4 op de Triangel.
In deze folder willen we u de belangrijkste
informatie geven. Mocht u na het lezen van de
folder nog vragen hebben, dan bent u van harte
welkom om deze aan ons te stellen.

Kwartier op maat

Vanaf groep 4 is het de afspraak dat leerlingen
zelfstandig naar binnen komen. Fruittassen hangen
aan de kapstok. Zijn er dringende zaken spreek ons
dan aan op het plein of bel voor een afspraak.

Thuis lezen
In groep 4 is het belangrijk dat u thuis ook blijft
lezen met uw kind. Uw kind heeft in groep 3 leren
lezen, maar dit moet nog goed geoefend worden.
Samen hardop lezen is erg belangrijk. Als u praat

Op maandag en woensdag starten we met kwartier

met uw kind over het gelezen boek, oefent u gelijk

op maat. Vanaf het moment dat de eerste bel gaat

het begrijpend lezen. Begrip over wat ik nu precies

komen kinderen de klas binnen. Op het bord staat

gelezen heb is érg belangrijk.

wat ze op dat moment kunnen gaan doen. Het kan
zijn dat kinderen gaan lezen, rekenen of
bijvoorbeeld op de computer gaan werken. Dit
kwartier is voor ieder kind anders. Er wordt
gekeken naar wat het kind nodig heeft. Dit kan iets
extra oefenen zijn of voorinstructie of juist meer

Groep 3-4 lokaal
Dit lokaal gebruiken o.a. we als computer en
instructie lokaal.

Nieuwsbegrip

uitdaging.

Gym

Vanaf groep 4 wordt er gestart met Nieuwsbegrip.
Dit is de methode op school waarmee we

In groep 4 hebben de kinderen op vrijdagochtend

begrijpend oefenen. Elke week is er een tekst over

gym in de gymzaal van de Klimboom. We gaan rond

een actueel onderwerp. We beginnen in groep 4

10 uur weg. Denkt u bij de gym aan passende

met luistervragen over de tekst. Na de

schoenen en geschikte kleding?

herfstvakantie beginnen we met de opdrachten op
papier. Kinderen leren verschillende strategieën om
teksten beter te begrijpen.

Bibliotheek
In groep 4 gaan we op donderdagmiddag 13:15 uur
naar de schoolbibliotheek. Kinderen kunnen daar
zelf een boek uitkiezen wat ze leuk vinden. Op
school lezen we deze boeken. Na een aantal weken
brengen we de boeken weer terug om nieuwe uit
te kiezen.

