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Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend
schooljaar.
Via digiDUIF, de nieuwsbrief en de website wordt u verder geïnformeerd.

3 september
11 en 13 september
18 september
1 t/m 12 oktober
2 oktober
5 oktober
8 oktober
9 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
7 november
11 november
12 november
5 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
6 februari
7 februari
8 februari
18 februari t/m 22 februari
15 februari
28 februari en 5 maart
12 april
19 april
22 april t/m 3 mei
28 mei
30 en 31 mei
4 t/m 7 juni
10 juni
11 juni
12 en 13 juni
24 t/m 28 juni
1 juli
12 juli
15 juli

Eerste schooldag
Kennismakingsgesprekken
Info avond
Kinderboekenweek
Voorstelling
Lampionoptocht
Alkmaar Ontzet
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Studiedag
Sinterklaas
Kerstdiner
Middag vrij
Kerstvakantie
Open dag
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Rapportgesprekken
Koningsspelen
Studiedag
Meivakantie
Schoolreis
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Pinksteren
Studiedag
Schoolfotograaf
Studieweek
Rapport mee
Vrije dag
Zomervakantie

Bij binnenkomst mogen de pauzehapjes in de blauwe bakken en de
overblijfspullen in de oranje bak. Deze staan op de gang.
Op school eten en drinken we na het buitenspelen van 10:45 tot 11.00. Wij
eten uitsluitend groente, fruit en/ of een boterham. Op woensdag drinken we
water. Wij zijn een gezonde school.

Lezen
Iedere dag zijn de kinderen met lezen bezig. Samen hardop lezen is een goede
ondersteuning. Dat doen wij met de methode Vloeiend en Vlot en we flitsen
met woorden.
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Deze kinderen zullen
extra lezen (connecten) met ouders of met een leerkracht.
Thuis met uw kind lezen blijft erg belangrijk en gezellig!

Begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip)
Rond de herfstvakantie beginnen we met Nieuwsbegrip. Elke week is er een
nieuw actueel onderwerp. Het bestaat uit een tekst met vragen. De leerlingen
krijgen de teksten bijna elke week mee naar huis. Het zou fijn zijn als u de tekst
nog even doorneemt en bespreekt met uw kind.
Rekenen (methode Pluspunt)
Tijdens de rekenles werken de kinderen met name aan getalbegrip en de
basisvaardigheden: optellen en aftrekken t/m 100 en splitsen t/m 100.
Klokkijken, meten en geldsommen komen ook aan bod.
U kunt dit proces o.a. ondersteunen door thuis veel spelletjes met
dobbelstenen te doen en te tellen met sprongen van 2, 5 en 10.
Ook de tafels worden in groep 4 aangeleerd. Dit zijn de tafels van 1,2,3,4,5 en
10. Wij zouden het prettig vinden als er thuis ook regelmatig geoefend wordt.

Schrijven
In groep 4 schrijven we de letters aan elkaar. Ook zullen de hoofdletters later
aan bod komen. Wij schrijven het hele jaar met potlood.
Taal (methode Taalactief)
We hebben het dit jaar over werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en
bijvoeglijke naamwoorden. Bij elk thema zullen er weer nieuwe woorden
worden aangeleerd. We leren verhaaltjes lezen en schrijven

Bewegingsonderwijs
In groep 4 gymmen de leerlingen twee maal per week bij onze vakleerkracht juf
Gerda Reus. Gym is op dinsdag en donderdag. De kinderen nemen die dag
gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar school. Na de gymles
frissen de kinderen zich op.
Buitenspelen
In de gehele school gedragen de kinderen en de leerkracht zich volgens de
gedeelde normen en waarden. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en
plezier vinden wij erg belangrijk.
In de ochtend spelen wij een kwartier buiten.
Handige weetjes
o Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Ouders zijn hierbij
niet meer aanwezig. We stellen het op prijs als u vooraf even overlegt
op welke dag de verjaardag in de groep gevierd gaat worden.
o

Thuis kunt u samen met uw kind aan de slag met het programma
Ambrasoft. Aan het begin van het jaar zult u een code krijgen.

o

U kunt zich aanmelden als klassenouder.

