
Informatieavond 

groep 3b/4b

20 September 2018

Anouk Brinkman maandag / dinsdag

Hannie van Hasz woensdag / donderdag / vrijdag

Welkom!



Kennismaking

• Voorstelronde



Dagindeling / weekrooster
Dagrooster staat op het bord.
Stillezen

Trefwoord

Rekenen

Taal: woordenschat / spelling / taal verkennen

Technisch lezen / Veilig leren lezen

Middagprogramma.
Schrijven / verkeer / creatieve vorming / projecten en spelen

Ene week zwemmen op dinsdag andere week gym op 

vrijdag. Aandacht voor bewegen tussendoor



Data muur
Klassenregels 

Samen met de klas regels maken en ondertekenen

Missie en Yell

Doelen :Cognitief (een leerdoel )

en sociaal



Vakken / methodes
Pennenstreken

De Wereld in Getallen

Taal Actief: spelling

woordenschat

creatief schrijven

taal verkennen

Technisch lezen: Lekker Lezen

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (vanaf januari)

Muziek methode : Eigenwijs



Zelfstandig werken
Blokje: rood, groen, ?

Hulp tijdens de ronde van de leerkracht

Omgaan met uitgestelde aandacht.

Zelf nakijken

Inzicht in eigen fouten krijgen (rekenen)

Alleen de school binnenkomen

Helpen om de klas op te ruimen

Zelf je tas in en uitpakken



Extra zorg
We werken allemaal samen aan de ondersteuning 

van onze leerlingen en jullie kinderen

Extra zorg nodig ? U wordt op de hoogte gebracht.

Instructietafel: (verlengde) instructie

We krijgen hierbij ondersteuning van onze ib-er 

Siny van der Woude



Projecten

Samenwerken en onderzoeken

Opdrachtenkaarten

Hoofd

Hart

Handen



Huiswerk

Lezen, kopieerblad race lezen of een tekst

Laat de kinderen veel hardop lezen thuis en word lid van 

de bieb!

Spelling, extra oefenen met een oefenblad

Woorden lezen voor woordenschat.

Eventueel werk wat niet af is met rekenen

Groep 4 Boekbespreking

Groep 4 Spreekbeurt lijsten bij de deur.

Vragen? Kom even binnen……….na schooltijd.



Extra aandacht voor….
Weerbaarheidstraining

Sociaal emotionele ontwikkeling

Methode A/B

Kids Skills

Missen van een vaardigheid

Aanleren d.m.v. zelfinzicht n.a.v. gesprekjes

Supporters



Nog even dit

•Trakteren graag gezond ☺

•Klassenouders

•Stagiaires ROC 1e jaar Sanne woensdag en donderdag

• Pabo 1e jaar Marel donderdag en vrijdag.

• Filmen i.v.m. een opdracht bezwaren?



Vragen ?

Bedankt voor uw komst en wel thuis.


