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    Welkom in groep 4! 
 
 

IJsselmuiden, augustus 2019 
 
Beste ouders van groep 4, 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen wij u en jullie alvast op de hoogte brengen van 
een aantal dingen in groep 4. 
 
 
Leerkrachten groep 4 
Janneke Verhaagen en Lisanne Sollie zijn de leerkrachten van groep 4b. Juf Janneke werkt op 
maandag, donderdag en vrijdag en juf Lisanne op dinsdag en woensdag.  
 
Net als vorig jaar in groep 3, zijn juf Kim (na de herfstvakantie) en 
meester Harry ook verbonden aan beide groepen voor extra 
ondersteuning. 
 
Schooltijden 
Ochtend: 8.30  uur  –  11.45 uur  
Middag: 13.00  uur  –  15.15 uur (maandag, dinsdag en donderdag) 
Woensdag: 8.30 uur  –  12.15 uur  
 
Pauze 
Om 10.00 uur is er pauze om iets te drinken en te eten. We willen u 
vragen om dit tussendoortje iets gezonds te laten zijn. Vanaf 10.15 uur spelen de kinderen een 
kwartier buiten. Op dinsdag is het fruitdag en krijgen de kinderen fruit van school. 
 
Zendingsgeld 
Elke maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen.  De opbrengst gaat naar goede 
doelen waarover u in onze nieuwsbrief wordt geïnformeerd. 
 
Binnenkomen voor schooltijd en tussen de middag 
Vanaf 8.20 ’s morgens en 10 voor 1 ’s middags mogen de kinderen naar binnen. Zijn ze binnen 
dan gaan ze niet weer naar buiten. Ze komen dus niet binnen om alleen de tas of een 
fietsensleutel te brengen. Ouders mogen best wel eens mee naar binnen maar 
dit hoeft niet meer elke dag. De kinderen uit groep 4b gaan via de grote trap in 
de hal naar boven. We vinden het voor de veiligheid belangrijk dat de kinderen 
aan de rechterkant van de trap naar boven gaan en ook aan de rechterkant 
weer naar beneden, achter elkaar. Wilt u hier ook op letten?  
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Taal 
Voor taal en spelling werken we met de methode ‘Staal’. Hierin besteden we aandacht aan 
woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Ook dit presenteren gaan we 
leren. We leren de spelling van woorden door het constant herhalen van de spellingsregels. Staal 
staat voor Sterk in Taal, we willen de kinderen graag sterk maken in taal en in spelling. 
 
Huiswerk 
In groep 4 gaan we de tafels leren van 2 t/m 5 en 10. Uw kind krijgt na het aanbieden in de klas, 
een blad mee naar huis om het ook thuis te oefenen. We leren de tafels in deze volgorde aan: 2, 
10, 5, 3, 4 
 
Regelmatig voorlezen en even lezen met uw kind blijft ook in groep 4 nog erg belangrijk. Op 
school kunnen de kinderen naar de schoolbibliotheek, maar ook boeken lenen bij de openbare 
bibliotheek in IJsselmuiden of Kampen om thuis te lezen blijft belangrijk. In de vakanties geven 
we de kinderen vaak een leesbingo mee om op een speelse manier toch te blijven lezen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind een blad mee krijgt naar huis om iets van rekenen, 
lezen of spelling extra te oefenen. 
 
Gym 
Dit jaar krijgen alle groepen gym van onze vakleerkracht juf Daphne. 
Groep 4b gymt elke vrijdagmorgen van 9.20 tot 10.05 uur. Sportkleding en sportschoenen zijn 
verplicht. De gymtassen gaan elke vrijdag weer mee naar huis. 
 
Drama/muziek 
Dit jaar zal juf Esther Meerholz drama en muzieklessen geven aan de groepen 1 t/m 8. Eén keer 
per twee weken krijgen beide groepen op donderdagmiddag 35 minuten drama/muziekles van 
juf Esther. 
 
Startgesprek 
Binnenkort ontmoeten wij u samen met uw kind tijdens het startgesprek. 
We hebben veel zin in dit jaar! 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Schroom niet, maar kom langs. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Leerkrachten van groep 4 
 
j.verhaagen@iriskampen.nl 
l.sollie@iriskampen.nl 
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