
 

 

 

 

Praktische informatie groep 4b 

 

 
Absentie: 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan 
doorgeven via het verzuimformulier wat u kunt vinden op de website?  
Een mailtje of een berichtje via Parro kan natuurlijk ook.  
 
Geboorte broertje of zusje: 
Kinderen mogen als zij een broertje of zusje hebben gekregen, trakteren en langs de andere 
juffrouwen en meesters met het geboortekaartje. 
 
Gezonde dag:  
Woensdag is een gezonde dag.  
De kinderen nemen daarom gezond eten en drinken mee naar school.  
 
Gym: 
Op woensdagmorgen gymmen we in de Fakkel.  
Wilt u zorgen voor gymkleding en schoenen? De gymtas gaat iedere week mee naar huis. 
 
Zendingsgeld en Woord en Daad: 
Elke maandag halen we zendingsgeld op.  
Op de laatste vrijdag van de maand is het geld bestemd voor Woord en Daad.   
 
Bijbelkennisboekje: 
De leerstof uit het bijbelkennisboekje wordt in de groep aangeleerd.  
U kunt het boekje vinden op de website van de school www.dsghkerstenschool.nl  
onder het kopje links.  
 
Psalm:  
Op maandag wordt de psalm overhoord en leren we een nieuwe psalm.  
 
Psalmboekje:  
De kinderen leren zingen uit een psalmboekje. 
 

Lezen: 
Lezen is belangrijk om goed te oefenen. Op school plannen we momenten van ‘stil lezen.’ 
Voor thuislezen krijgen de kinderen aan het begin van groep 4 een leesbingo mee.  

 
Schrijven: 
In januari krijgen de kinderen een vulpen. In het begin wordt deze gebruikt in het 
schrijfschrift. Later wordt het uitgebreid naar de andere schriften.  
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Tafels: 
Na de herfstvakantie wordt er gestart met het aanleren van de tafels. Uw kind krijgt een 
tafelkaart mee naar huis. Verder informatie volgt t.z.t.  
Eind groep 4 krijgen de kinderen een tafeldiploma als ze de tafels van 1 t/m 5 en 10 door 
elkaar beheersen. De tafels van 6 t/m 9 moeten ze op volgorde kennen.   
 
Seksuele vorming:  
Aan het einde van dit schooljaar worden er weer een aantal lessen gegeven uit de methode 
Wonderlijk Gemaakt. De volgende onderwerpen zullen besproken worden:  

 Zelfvertrouwen en grenzen 
 Zelfvertrouwen versterken 
 Grenzen aanvoelen en respecteren 
 Eigen grenzen aangeven 
 Onderscheid in wie dichtbij mag komen 

 Vriendschap 
 Vrienden zijn en blijven 
 Verliefdheid en verkering 
 Verschillende aanrakingen  

 Veiligheid thuis 
 Veiligheid in het gezin 
 Gewoonten rondom bloot  

 
 
 
 

 

 


