Beste ouders van groep 4,
Vandaag is het eerste rapport aan de leerlingen meegegeven. Iedereen heeft erg hard gewerkt de
afgelopen periode met als resultaat een schitterend rapport! De afgelopen weken zijn erg goed
verlopen in groep 4 en ik ben hier met veel plezier de leerkracht van. De kinderen leren nieuwe
woorden, nieuwe rekenmanieren, nieuwe inzichten, nieuwe weetje en er wordt gewerkt aan de
sociale vaardigheden. Hieronder volgt diverse informatie over de verschillende activiteiten en de
gang van zaken in de klas.

Rekenrijk
Afgelopen week zijn we begonnen met blok 4. In blok 4 leren we springen op de getallenlijn, vooruit
en achteruit. Daarnaast wordt er opnieuw aandacht besteedt aan het leren van nieuwe tafeltjes. De
tafel van 1, 2 en 3 hebben we al behandeld in de klas. Op school werken we hard om deze tafels te
automatiseren, het is prettig als hier thuis ook aandacht aan wordt besteed en mee wordt geoefend.
De kinderen doen enthousiast mee met de rekenlessen en de aangeboden lesstof wordt goed
opgepikt door de leerlingen.

Takenkaart
De kinderen werken al een aantal weken met een takenkaart. Dit is hard doorwerken voor de
leerlingen maar ze vinden het erg leuk om te doen. Er zijn verschillende takenkaarten, bijpassend bij
het niveau en werktempo van de kinderen. Voor de een staan er extra oefentaken op, voor de ander
extra uitdagende opdrachten, er staan iPad taken op, lego taken en samenwerkopdrachten. Op deze
manier probeer ik tegemoet te komen aan de verschillende talenten van de kinderen in de klas. Bij
de een ligt de kracht in praktisch, bij de ander is dat juist weer theoretisch. Het is fijn om te zien dat
de kinderen hier welke week enthousiast mee aan de slag gaan. Aan het eind van de week krijgen de
leerlingen de takenkaart mee naar huis.
Muziek
De kinderen krijgen elke dinsdag muziek van juf Tina, dit is elke week weer een feestje, er wordt
gezongen, bewogen en er worden instrumenten bespeeld. De leerlingen kunnen al eenvoudige
melodietjes spelen op het klokkenspel en op de boomwhackers, erg knap!

Boekbespreking en spreekbeurten
Afgelopen weken zijn al een aantal boekbesprekingen geweest. Sommige kinderen waren erg
zenuwachtig, maar ze hebben het allemaal op hun eigen manier goed gedaan. Later in het schooljaar
(na carnaval) gaan we beginnen met de spreekbeurten.
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