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Welke leerkracht op welke dag:                                                   

Ellen Aumer:                    maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Sara Yerli:                    vrijdag 

Stagiaire:Ayla(Ela)                      donderdag en vrijdag 

 

Na een heerlijke vakantie van zes weken gaan we weer fijn met elkaar aan de slag.  

We hopen dat dit jaar een rustiger jaar zal zijn dan het vorige.  

Hieronder volgt een korte uitleg over wat er allemaal in groep vier het komend jaar gaat gebeuren en 

wat informatie over de gang van zaken. 

Maar als jullie nog andere vragen hebben stel die gerust aan ons. 

We maken er met elkaar een gezellig en leerzaam schooljaar van. 

 

Algemeen 
Binnenkomst 

De kinderen komen om 08.20 uur bij de bel naar binnen door de hoofdingang. Ouders mogen helaas 

nog niet mee naar binnen. Maar eenmaal binnen vangen wij de kinderen op en maken hen dan 

wegwijs. Dingen die van belang zijn kunt u ‘s ochtends via Parro aan ons doorgeven. Voor vragen die 

wat meer tijd vergen, kunt u bij ons een afspraak maken.  

 

Maandvieringen  

Er worden gezamenlijke maandvieringen gehouden en er wordt dan stilgestaan bij de verschillende 

thema’s uit de Bijbel. We zingen en bidden met elkaar. Elke dag starten wij de dag met een 

(bijbel)verhaal uit de godsdienstmethode Trefwoord. 

  

Eten en drinken 

Om 10.00 uur is er gelegenheid om wat te eten en te drinken. Van maandag t/m donderdag zijn het 

“gruitdagen” (groente en /of fruit) met gezond drinken (bijv: water) en vrijdag is onze “bofdag” (dan zelf 

in te vullen). 

Het drinken voor de lunch zetten we zo nodig in de koelkast.  

  

Schoolbibliotheek 

Elke woensdag mogen de kinderen een boek kiezen uit de bibliotheek. Zelf lid worden van de 

bibliotheek in Houten is een aanrader (voor een kind is dit gratis, want iedere dag thuis lezen is van 

belang). Daarnaast zijn er leesboeken in de klas. Het lezen is in groep 4 heel belangrijk. Het 

voorlezen blijft ook thuis zeer waardevol en nuttig.  

 

Absenties            

Als uw kind niet op school kan komen, kunt u dit laten weten via Parro. Als er via de directie verlof 

aangevraagd is voor een speciale gelegenheid, ontvangen we graag een bericht. Afspraken met de 

dokter enz. kunt u melden bij de leerkracht ook via Parro. 

 



Startgesprekken 

Er vinden in de week van 5 september startgesprekken plaats. Deze vinden plaats met ouder(s) en 

kind. Intekenlijsten volgen t.z.t. Deze gesprekken kunnen weer op school 

plaatsvinden. We maken kennis met elkaar. Mocht er al eerder een gesprek nodig 

zijn, dan kunt u dit bij ons of wij bij u aangeven. 

  

 

Regels en afspraken in de klas 

Om prettig met elkaar om te gaan en om ruzie en pesten (zoveel mogelijk) te 

voorkomen, hanteren wij regels en afspraken, zoals die worden aangeboden bij de Kanjertraining. 

Deze afspraken hangen in de klas op een zichtbare plek en hieraan wordt regelmatig aandacht 

besteed. 

  

Moestuin. 

Tot begin oktober gaan de kinderen in de moestuin werken. Voorlopig is de dinsdagmorgen onze 

moestuinochtend. 

 

Vakken 
Taal en spelling 

We werken met de methode Taal Actief. Er is aandacht voor o.a. woordenschat, tekstbegrip, 

presenteren, een stukje kunnen schrijven, een gedicht maken en veel technisch lezen. 

Sommige leerlingen gaan lezen in een groepje. 

Eén thema duurt vier weken. Elke week worden nieuwe spelling/themawoorden aangeboden. De 

eerste drie weken krijgt uw kind op maandag de woorden mee. Deze graag thuis oefenen. Bij spelling 

moet uw kind het woord foutloos kunnen schrijven en bij de themawoorden de betekenis weten . Na 

drie weken volgt er een toets. De vierde week is herhaling, er komt dus dan geen huiswerk mee. U 

kunt de woorden van de eerste drie weken herhalen dus het is handig als u deze bewaart.  Daarna 

starten we weer met een nieuw thema. 

  

Rekenen 

We werken met de methode Pluspunt. Momenteel besteden we veel aandacht aan splitsen. De 

tafelsommen zijn in groep 4 heel belangrijk. Aan het eind van groep 4 moet uw kind alle tafels 

beheersen.  Om dit te bereiken oefenen we veel in de klas. Maar het is ook erg belangrijk om  thuis te 

oefenen. U krijgt t.z.t. een schema mee naar huis waarop staat wannéér wélke tafel op school 

opgezegd gaat worden. Dit gebeurt individueel. Haalt uw kind het die dag niet, dan krijgt hij/zij een 

herkansing. De kinderen krijgen tafelbladen mee naar huis om te oefenen. Ook daarop staat wanneer 

er opgezegd gaat worden. Aan het eind van het schooljaar hopen we dat de kinderen allemaal hun 

tafeldiploma hebben gehaald. 

 

Kanjer 

In de klas werken we met de Kanjermethode. Dit is een methode waarin we werken aan de sociaal -

emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze methode wordt door de hele school uitgevoerd. De 

kinderen zijn hier dus al mee bekend. 

  

Engels 

We werken in de hele school met de methode Groove me. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van 

liedjes en spelletjes op het digibord. 

  

Gymnastiek op dinsdag. 

We gymmen in de gymzaal van Klavertje vier en we lopen erheen.  We vertrekken om 11.15 uur.  

De gymkleding bestaat uit een gympakje of een T-shirt met korte broek en gymschoenen met een 

stevige zool. De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de les. Wie geen gymspullen bij zich 



heeft, kan niet meedoen met de gymles.  Het is makkelijk om de gymtas in het kluisje te bewaren en  

het af en toe mee te nemen om de kleding te wassen. 

 

Overige vakken 

In de groep wordt er regelmatig iets gedaan aan een creatief vak: muziek, 

tekenvaardigheid, handvaardigheid. 

We werken met kisten van de NME (natuur en milieueducatie) waar allerlei 

materialen en opdrachten in zitten i.v.m. natuuronderwijs. 

We werken met de methode Da Vinci. Deze werkt vakoverstijgend. Aan vele 

aspecten van geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde wordt aandacht besteed 

d.m.v. verschillende thema’s die aan de orde komen. 

 

Trakteren 

Als een kind jarig is, mag er natuurlijk getrakteerd worden. We doen dit voor de eerste pauze, rond 

10.00 uur. Kleine gezonde traktaties voor kinderen en leerkracht worden op prijs gesteld! 

We horen graag van u of uw kind een allergie heeft, zodat we er met de traktaties op 

school rekening mee kunnen houden. Uitnodigingen voor een kinderfeest worden liever 

niet in de klas verspreid. 

 

Verdere informatie 

Voor verdere informatie: Zie de schoolgids en de website van het Mozaïek. 

  

Wij hopen u voor nu even voldoende geïnformeerd te hebben. Zijn er nog vragen dan 

horen wij dat graag. 

Wij kijken uit naar een gezellig en leerzaam jaar! 

 

Vriendelijke groeten, 

Sara, Ellen. 

 

 

 

 

 


