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Stagiaires

- Groep 4: Mel, 4e jaars pabo/alo student. Maandag, dinsdag en woensdag.

- Groep 5: Femke, 3e jaars pabo student. Woensdag en donderdag.



Hoe ziet een dag eruit in groep 4/5

• We beginnen met de inloop, de kinderen komen binnen en gaan lezen, maken 
werk af of gaan aan de slag met een vakgebied.

• We beginnen de dag met rekenen en daarna volgt een spellingles.
Ook wordt er iedere dag gewerkt met onze nieuwe leesmethode Atlantis. Taal 
komt ook vier dagen in de week aan bod. In de middag worden de andere 
vakgebieden ingepland.

• 10.00u - 10.15u: Voorlezen en fruit eten.

• Pauze van 10.15u - 10.30u: Buiten spelen op het schoolplein of het 
beweegpark.

• Pauze van 12.00u - 12.30u: Eten in de klas met een filmpje en daarna gaan we 
buitenspelen.

• Groep 4/5 is woensdag en donderdag een combiklas. Op de overige dagen zijn 
het enkele groepen.



Vakgebieden
• Rekenen (Pluspunt)

• Taal (Staal)

• Spelling (Staal)

• Lezen technisch én begrijpend (Atlantis)

• Sociale ontwikkeling en groepsvorming (Vreedzame School)

• Zaakvakken (Natuur-, tijd- en wereldzaken) alleen voor groep 5

• Groep 4 de Zaken

• Gym

• Tekenen/handvaardigheid

• Muziek en drama

• Schrijven (Klinkers)

• Verkeer (VVN Verkeerspoort)



Atlantis



Staal 
SPELLING



Vreedzame school
6 Blokken:

• We horen bij elkaar (groepsvorming, klassenafspraken)

• We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)

• We hebben oor voor elkaar (communicatie)

• We hebben hart voor elkaar (gevoelens)

• We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

• We zijn allemaal anders (diversiteit)

• Mediatoren

• Leerlingenraad 

Kinderen mogen elkaar wijzen op de afspraken die

we samen gemaakt hebben.



Gymmen

• Woensdag van 8.25 - 9.45u

Vanaf 7 september hangen de kinderen hun tas en jas bij de klas op en 
daarna lopen ze naar de gymzaal om zich te verkleden, zodat we om 8.25u 
kunnen beginnen met de les.

Verplicht i.v.m. veiligheid:

Goede gymschoenen

Gymbroek + t-shirt

Sieraden e.d. af

Haren vast (desnoods los stiekje mee)



Presentatie en boekbespreking

In groep 4 en 5 houden alle kinderen een spreekbeurt en een 
boekbespreking. Hierover volgt nog informatie in een mail of brief.



• Afmelden bij ziekte/afwezigheid

Voor 08.25 bellen naar school of een mailtje naar de juffen

• Groepscontactouder, het liefst twee (ouderraad)

• Informatie groep 4/5 via: schoudercom, nieuwsbrief en blog

• Verjaardagen (10:00 of 13:45) Alleen in groep 1/2 mogen de ouders mee.

• Rapporten 2x per jaar, 10 februari en 23 juni

• Gesprekken, de eerste zijn op 18 en 20 oktober.

• Sinterklaas (groep 4 viert het Sinterklaasfeest met juf Bianca, groep 5 maakt 
surprises voor elkaar met juf Naomi.) Laat u even weten als uw kind nog 
gelovig is..

Algemeen



Deze staan allemaal vermeld in de jaarkalender. U kunt deze ook vaak terug 
vinden in de nieuwsbrief.

Noteert u alle belangrijke activiteiten in uw agenda?

Belangrijke data


