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Start schooljaar 2019-2020 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en wennen we langzaam weer aan de dagelijkse gang van zaken 
met het naar school gaan.  
De kinderen merken meteen al dat groep 4 wel anders is dan groep 3. Er komen nieuwe vakken bij en nieuwe 
methodes waarmee ze leren werken.  
 
De juffen in groep 4: 
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is juf Laura in de klas.  
Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Charlotte in de klas.  
Dit houdt in dat we tot de herfstvakantie op woensdag en vrijdag samen in de klas zullen zijn. Op donderdag is juf 
Charlotte alleen in de klas.  
Na de herfstvakantie zal er een wijziging in klassenbezetting plaatvinden i.v.m. het zwangerschapsverlof van juf 
Laura. Hier krijgt u t.z.t. meer informatie over.  
 
Hoofdluis 
We vinden het fijn dat we twee ouders hebben die na iedere vakantie de kinderen komen controleren op hoofdluis.  
 
Project groepsvorming 
Ook dit jaar werken we op De Berckacker weer met het project groepsvorming vanuit Burgerschap. De komende 
weken zullen we verschillende activiteiten doen waarin we elkaar weer opnieuw leren kennen. We hebben 
groepsgesprekken over hoe we leren en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.  In de eerste weken zijn we ook actief 
bezig met de verkeerssituaties in de wijk en hoe kinderen hiermee om kunnen gaan. Veilig het verkeer in vinden we 
belangrijk! 
 
Taal  
In groep 4 werken we met de taalmethode Taal Actief. In ieder thema staan verschillende doelen centraal. In de 
nieuwsbrieven zullen we u hiervan op de hoogte stellen zodat u weet wat er in de groep wordt aangeboden.  
 

 
 
 
 
 
 



Spelling 
 
In groep 4 werken we met de methode Taal Actief 
Spelling. We werken met verschillende 
spellingscategorieën die gedurende een thema naar 
voren komen. In de nieuwsbrieven zullen we u  hiervan 
op de hoogte stellen, zodat u weet wat er in de groep 
wordt aangeboden.  De komende weken werken we 
vooral aan woorden met twee of drie medeklinkers 
vooraan en/of achteraan het woord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen 
We zijn dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode, 
Getal en Ruimte junior.  
Kinderen werken in een leerwerkboek, wat voor kinderen 
een interessante verwerking geeft. Kinderen worden 
tijdens de lessen door middel van een instructie 
meegenomen en mogen vervolgens zelf aan de slag gaan 
met verschillende opdrachten die bij de instructie horen.  
 
Fotomuur 
We zouden in de klas graag een fotomuur willen maken. 
Dit houdt in dat we foto’s willen maken tijdens 
verschillende activiteiten en in de klas willen ophangen. 
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind in de klas op de 
fotomuur komt, dan horen we dit graag zo snel mogelijk.  
 

 
 
 
Wist u dat … 

- u na school altijd even welkom bent om in de klas te kijken naar wat uw kind heeft gemaakt en geleerd. 
- we op dinsdag gymles hebben. We gaan nu nog niet douchen, dit zal pas na de kerstvakantie starten. Dit 

laten we u t.z.t. nog weten. 
- er verschillende kinderen zijn die huiswerk gaan krijgen op lees- of rekengebied. Mocht dit het geval zijn 

voor uw kind, zult u deze week een mail/uitnodiging hiervoor ontvangen. 
- u via de mail een afspraak met ons kunt maken als dat nodig is. Daarnaast kan dit ook na schooltijd. Mochten 

er kleine dingen zijn, bent u vrij om ons een mail te sturen.  
- we het belangrijk vinden dat kinderen zelfstandig naar binnen komen? Dat betekent dat we na de eerste 

schoolweken verwachten dat uw kind zelf naar binnen komt, de jas en tas ophangt en de klas in komt. U 
kunt deze zelfstandigheid stimuleren door bij de buitendeur afscheid te nemen van uw kind.  
 


