Rekenen
In groep 4 wordt er gerekend tot en met 120.
Ook staan de vermenigvuldiging (tafeltjes)
centraal. Kinderen krijgen een oefenboekje
mee naar huis. Het zou fijn zijn als u regelmatig thuis oefent. De tafeltjes worden door het
jaar regelmatig getoetst. Dit wordt vermeld in
de Bunderichtjes.

Extra ondersteuning
In overleg met de IB-er en leerkracht wordt er
gekeken welke kinderen in aanmerking
kunnen komen voor de reken- en of leesclub.

Boekbespreking
In groep 4 houden de kinderen 2 keer per jaar
een boekbespreking. De kinderen krijgen ruim
de tijd om dit thuis voor te bereiden.
Uw kind krijgt een werkblad mee om de voorbereidingen vlot te laten verlopen.

De Bundertjes
Basstraat 208
5702 SM Helmond
0492-525649
Email: bundertjes@bundertjes.nl
Website: www.bundertjes.nl
: www.facebook.com/bundertjes
: @ikcdebundertjes.nl

Inleiding
Deze informatiefolder is bedoeld voor alle ouders/verzorgers die kinderen hebben in groep 4
van De Bundertjes.

Gezonde voeding:
In de ochtendpauze mag uitsluitend fruit of
groente en wat te drinken (zonder koolzuur)
genuttigd worden.

Naast algemene informatie kunt u in deze folder
vooral informatie met betrekking tot groep 4 vinden.

Verjaardagen vieren:
De verjaardag van uw kind wordt in de klas
gevierd. Het is de bedoeling dat u tijdig een
afspraak maakt met de leerkracht om de verjaardag te vieren. Denkt u hierbij aan een gezonde en kleine traktatie (geen speelgoed).

Algemene informatie:
Uw kind brengen:
Om 8.20 uur gaat de eerste bel en gaat de deur
open en kunt u uw kind naar de klas brengen en
afscheid nemen. Om 8.30 uur klinkt de tweede
bel en start het lesprogramma. ‘s Middag gelden
dezelfde afspraken tussen 12.50 uur en 13.00
uur. Wij verzoeken u om uw kind op tijd naar
school en in de klas te brengen i.v.m. een rustige en vlotte start van de dag.
Ophalen van de kinderen:
Bij het ophalen blijven de ouders buiten bij het
hek wachten. De kinderen worden t/m groep 2
door de leerkracht naar buiten begeleid. Kinderen die naar de BSO gaan, worden in de klas
opgehaald door een pedagogisch medewerker
of gaan zelfstandig (groep 6,7 en 8).

Fietsen:
Wij doen een dringend beroep op u om zoveel
als mogelijk lopend uw kind naar school te brengen. Mocht de afstand tussen thuis en school te
ver zijn (buiten Muziekbuurt), dan begrijpen wij
dat uw kind met de fiets komt. Kinderen kunnen
hun fiets in de fietsenstalling plaatsen.
Verlof aanvragen:
Verlof aanvragen doet u bij de directeur door
middel van het verlofformulier. Dit formulier vindt
u bij de administratie of via de website. Voor
verlof zijn regels en richtlijnen beschikbaar. Deze kunt u vinden in de schoolgids, website en
op de achterzijde van het verlofformulier.
Verzuim en ziekmelden:
Wij verzoeken u om ons tijdig (tussen 8.00 en
8.25 uur) te melden dat uw kind moet verzuimen
(bijv. ziek is). Afspraken bij tandarts, huisarts
e.d. graag buiten schooltijd plannen.

Zelfstandig werken
Als we in de klas aan het werk zijn, maakt de
leerkracht gebruik van de timetimer. Deze
geeft de tijd aan dat kinderen zelfstandig werken. Ondertussen zal de leerkracht de kinderen observeren of (groepjes) kinderen begeleiden.
Naschoolse werktijd voor groep 6 t/m 8:
Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is het op
maandag, dinsdag en donderdag (mits er
geen vergadering is) tussen 15 en 16 uur mogelijk om op school te werken aan hun huiswerk of presentatie.

Hulpje zijn:
Een aantal keer per jaar zal uw kind hulpje
zijn in de klas. Hij/zij helpt dan bijv. met uitdelen en netjes houden van het lokaal. Dit vraagt
maximaal 10 minuten na schooltijd.
Actuele gegevens:
In verband met uw bereikbaarheid graag
nieuw (mob.) telefoonnummer en/of adres
doorgeven aan de administratie en leerkracht.
Nieuwtjes:
Bekijk ook regelmatig de groepspagina op de
website, de Facebookpagina of volg Twitter
van De Bundertjes voor actuele nieuwtjes!
Vragen
Mocht u vragen hebben, spreek de leerkracht
dan gerust even aan.

Groepsinformatie
Taalactief
In groep 4 starten we met de methode “Taal
actief”, deze loopt door tot en met groep 8..
In de methode komen taal, spelling en woordenschat aan bod. De methode bestaat uit 8
thema’s. Na elk thema volgt een toets of dictee. De opdrachten naar aanleiding van de
instructie worden op niveau verwerkt .
Estafette
In groep 4 starten we met de methode
“Estafette”, deze loopt door tot en met groep
8. Dit staat 3x per week op het programma. Bij
werken met Estafette ligt het accent op het
aanleren van een goede technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in
correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen.
Maar daarnaast wordt in de methode ook veel
ruimte gegeven aan leesplezier.
Schrijven
Groep 4 krijgt in de loop van het schooljaar
een vulpen. Kinderen worden hier in begeleid.
Kinderen krijgen van school een vulpen.
In groep 4 worden alle hoofdletters aangeleerd.

