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Beste ouders,
Van harte welkom bij het nieuwe schooljaar 2021-2022. De eerste week in groep 4 zit erop.
Samen gaan we er een leuk en leerzaam schooljaar van maken. Voor de goede gang van
zaken ontvangt u alvast wat belangrijke praktische informatie.
Afspraken en regels in groep 4
• Jassen en tassen gaan aan de kapstok in de gang.
• De kinderen gaan zelfstandig naar de klas. Ouders gaan in principe niet mee naar
binnen. Alleen wanneer ouders een mededeling voor de leerkracht hebben, gaan ze
even mee naar binnen. Uiteraard kan een mededeling ook altijd via Parro of e-mail
worden gedaan.
• Vanaf 8:20 uur zijn de kinderen welkom in het gebouw. Om 8.30u gaat de tweede
bel en starten wij met de les.
Tijdens de inloop pakken de kinderen een leesboek en gaan ze lezen of ze gaan werken
aan een taak.
• ’s Morgens te laat komen op school is vervelend voor de leerkracht, voor de
klasgenootjes, maar ook voor het kind dat te laat komt. Het kind staat even -op een
negatieve manier- in de belangstelling. Het te laat komen verstoort ook de les waar de
klas op dat moment mee bezig is.
• De Sint Jan Baptist is een gezonde school. We vragen dan ook of u uw kind voor de
ochtendpauze fruit (& drinken) mee wilt geven. Om 10.30u eten wij dit samen in de klas
op. Tijdens het fruit eten wordt voorgelezen. De lunchpauze is van 12.00u tot 12.45u.
Om 12.00u gaan de kinderen naar buiten om lekker te spelen en te bewegen. De
kinderen eten tussen 12.30u en 12.45u.
Wilt u eens kijken naar de hoeveelheid die u uw kind meegeeft voor de lunch? Dat wat
in de eet-tijd niet op is, gaat terug in de lunchtrommel mee naar huis. Het is niet
toegestaan om snoep mee te geven. Ook dit gaat terug mee naar huis.
Kinderen laten zowel het fruit/drinken als de lunch in hun tas zitten tot we gaan eten.
• Voor 9.00u, na 12.00u en net voor of na de pauze gaan we niet naar het toilet. Ook
tijdens instructies en toetsen gaan we niet naar het toilet. Er mogen één jongen en één
meisje tegelijk naar het toilet.
Spullen en materialen:
• Alle materialen die uw kind nodig heeft in de klas, krijgt uw kind van school. Het is
niet de bedoeling dat er materialen van thuis meegenomen worden.
• De ervaring leert dat de oortjes die kinderen gebruiken tijdens het werken op de Ipad bij de meeste kinderen geen lange levensduur hebben. We vragen aan u dan ook
wanneer de oortjes van uw kind stuk zijn, of u zelf voor nieuwe oortjes wilt zorgen.
• Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zuinig omgaan met spullen, of ze nu van
school zijn, van iemand anders of van henzelf.
• We zijn er samen verantwoordelijk voor dat de klas netjes en schoon blijft. Over een
tijdje krijgen de kinderen klassentaken. U moet dan denken aan bijvoorbeeld uitdelen,
vegen en zorgen dat de boekenkast netjes is. We proberen te zorgen dat de taken
uitgevoerd kunnen worden onder schooltijd. Het kan wel eens voorkomen dat uw kind
iets later buiten is.
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Groepsvorming
Elk kind in de groep moet zich veilig voelen in de klas, maar ook daar buiten. We werken
hier samen aan door goede afspraken te maken over samen spelen en samen werken. In de
klas krijgen kinderen regelmatig een andere plek. Zo worden er telkens nieuwe groepjes
gevormd, waarin kinderen veel van elkaar kunnen leren. Het hele jaar zetten
we coöperatieve werkvormen in, waarbij kinderen leren om samen te werken.
Communicatie met ouders
Er zijn verschillende mogelijkheden waarin wij u op de hoogte brengen van wat er in de
groep of op school gebeurt, bijvoorbeeld:
Nieuwsbrief van school
Nieuws uit groep 4: wat doen we in groep 4?
Parro: korte berichten vanuit de leerkracht. Van alle kinderen uit groep 3/4 zijn één
of beide ouders gekoppeld aan Parro. Heel fijn! Via Parro sturen we u berichten die u
laten zien waar we in de klas mee bezig zijn of andere korte berichten.
•
•
•

Ook zijn er een aantal momenten waarop wij met u in gesprek kunnen gaan over uw eigen
kind:
• Kennismakingsgesprekken
• Ouderavonden n.a.v. het rapport
• Individuele gesprekken: het kan dat de leerkracht u hiervoor uitnodigt, maar als u
zelf een gesprek wilt, kan dat natuurlijk ook. Om ervoor te zorgen dat we echt de tijd
hebben, is het fijn wanneer u een afspraak maakt.
Parro
Wanneer u afspraken (arts, tandarts, etc.) wilt doorgeven of wilt laten weten dat uw kind
ziek is, kan dat via een Parro-bericht. Zo zijn we snel op de hoogte. Een ziekmelding kan
natuurlijk ook via de administratie.
Kinderen moeten regelmatig naar de tandarts, huisarts, orthodontist of andere specialist. Het
is voor uw kind en de klas prettig wanneer de afspraken hiervoor zoveel mogelijk buiten
schooltijd worden gepland.
Ook voor andere korte mededelingen kunt u een Parro-bericht naar de leerkracht sturen. We
zullen deze berichten veelal na of voor schooltijd op eigen werkdagen
beantwoorden. Berichten die in het weekend of ’s avonds worden gestuurd, zullen de
eerstvolgende werkdag worden beantwoord.
Mailen kan natuurlijk ook. Houdt er dan wel rekening mee dat we deze vaak pas na
schooltijd kunnen beantwoorden, omdat wij tijdens schooltijd niet altijd onze mail lezen.
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Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is geweest, dan mag het trakteren in de klas. Het is prettig wanneer
u dit vooraf met de leerkracht afspreekt, zodat hier in het programma rekening mee
gehouden kan worden. De verjaardag wordt alleen met de kinderen gevierd, zonder
ouders. De leerkracht zal wel foto’s maken om door te sturen via Parro.
Boeken- en spreekbeurt
Van kinderen in groep 4 wordt verwacht dat ze een boekenbeurt en een spreekbeurt geven.
Deze worden thuis (en gedeeltelijk op school) voorbereid en op school uitgevoerd. De
kinderen starten met een boekenbeurt, de spreekbeurt is tijdens het tweede deel van het
schooljaar.
Gymmen
Op maandagochtend gaat groep 3/4 gymmen in Den Ekkerman. Om 11.00u vertrekt de bus
en om ongeveer 13.00u zijn wij weer terug op school.
Kinderen kunnen zich goed bewegen in makkelijk zittende sportkleding en tijdens de gym
zijn gymschoenen voor binnen verplicht. We verwachten dat kinderen zelf hun gymschoenen
kunnen aantrekken. In de zomerperiode is het handig wanneer er ook sokken in de gymtas
zitten. Sieraden mogen niet aan tijdens gymlessen en lange haren bij voorkeur vast.
Veters strikken
We verwachten dat wanneer kinderen in groep 4 schoenen met veters dragen, dat ze deze
ook zelf kunnen strikken.
ParnasSys
Na elke kern mag uw kind aan de leerkracht laten horen hoe goed het al kan lezen en laten
zien hoe goed het al kan schrijven. Ook na elk blok mag uw kind laten zien hoe goed het al
kan rekenen. De resultaten hiervan kunt u terugvinden in ParnasSys en geeft de leerkracht
inzicht in de ontwikkeling van uw kind.
We merken dat sommige kinderen gespannen worden als ze het woord ‘toets’ horen.
Vandaar dat we er daarom bewust voor kiezen om het woord toets zo min mogelijk te
gebruiken.
Als ouder kunt u inloggen in ParnasSys. Daarvoor heeft u een persoonlijke inlogcode
ontvangen. Mocht deze inlogcode niet werken, dan kunt u een mail sturen naar de
administratie: a.sebregts@veldvest.nl (Annet Sebregts-Aalders). Zij is ook telefonisch te
bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag!
Vriendelijke groet,
Bo & Esther
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