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De klas
Komend schooljaar zitten er 28
kinderen in groep 4. 13
meisjes en 15 jongens.

Ziek/afmelden
melden
Als uw kind ziek is of een
afspraak heeft bij de dokter,
tandarts etc. Wilt u mij dit dan
zo spoedig mogelijk
laten
weten. Dit kan mondeling,
online via Social Schools of
telefonisch (023 531 219). Als
we niet in staat zijn de telefoon
te beantwoorden, kunt u ook
de voicemail inspreken.

Stagiair
Het eerste half jaar begeleid ik
Fleur van Dongen, 2e jaars
Pabostudent. Zij zal op de
donderdagen tot de
kerstvakantie aanwezig zijn.
Ook zal zij in dat half jaar twee
keer een hele week aanwezig
zijn. Fleur zal zichzelf in het
eerste Schaftertje voorstellen.

Haarlem

Informatie groep 4
Introductie
Beste ouders/verzorgers van groep 4! Komend
schooljaar komt uw kind bij mij in de groep. Ik zal mijzelf
even voorstellen. Wellicht dat u mij al een keer hebt
gezien in de gang. Ik ben die lange blonde jongen met
een bril, kan niet missen. Mijn naam is Jelle Hageman en
ik ben 26 jaar. Afgelopen schooljaar heb ik les gegeven
aan groep 5. Dat was mijn eerste jaar als fulltime
leerkracht. Ook komend schooljaar sta ik weer vijf dagen
voor de groep. Ik kan niet wachten om u en de kinderen
allemaal te leren kennen. We gaan er weer een prachtig
nieuw schooljaar van maken!
Startgesprek
Om elkaar goed te leren kennen, krijgt u aan het begin
van het schooljaar een uitnodiging voor een startgesprek.
Ouders/verzorgers en kind zijn dan van harte
uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. In het
startgesprek is er ruimte om informatie uit te wisselen en
verwachtingen uit te spreken.
Brengen/halen
Van 8:15-8:30 uur bent u bij het brengen van uw kind
welkom in de klas, gezellig zelfs! De kinderen starten
altijd aan hun eigen tafel. De kinderen hebben altijd iets
te doen. Bijvoorbeeld werk afmaken, verbeteren of
(verder) werken aan opdrachten die op de weektaak
staan. Het is fijn als u samen met uw kind kijkt naar wat er
gedaan kan worden, dit staat ook op het bord. Om 08.30
uur starten we de dag. Dan gaat er een belletje en neemt
u afscheid van uw kind. Het is erg prettig als de ouders
echt om 08:30 uur het lokaal verlaten hebben.
Aan het einde van de schooldag lopen we om 14.00 uur
naar buiten en mogen de kinderen na het geven van een
hand naar huis of naar de BSO.

1

Hannie Schaftschool

Gymnastiek
Op donderdag en vrijdag
starten de gymlessen om
08.30 uur. De klas wordt aan
het begin van het schooljaar
verdeeld in twee groepen. De
e e r s t e g ro e p b re n g t o p
donderdag eerst zijn of haar
tas en jas naar boven en gaat
daarna meteen naar de
gymzaal. Zij worden daar
ontvangen door meester Kaj.
De tweede groep heeft vrijdag
als eerste gym. De kinderen
nemen zelf gymkleding mee.
Een gympak of korte broek en
een shirt en gymschoenen.
Wilt u bij de aanschaf van
gymschoenen erop letten dat
het schoenen zijn met een
profiel voor genoeg grip? We
vragen dit in het kader van de
veiligheid tijdens de gymles.
Alle kleuren zolen zijn goed,
behalve zwart.

De verteltafel
D e k i n d e re n v e r z a m e l e n
voorwerpen over een zelfgekozen onderwerp. Ze
vertellen de kinderen in de
klas wat ze weten over deze
voorwerpen. Het is hierbij echt
de bedoeling dat ze uit het
hoofd vertellen, instuderen
van teksten is dus ook niet
nodig.

Huiswerk
In groep 4 krijgen de kinderen
geen huiswerk. Als uw kind
extra oefening nodig heeft bij
het leren lezen of rekenen dan
neem ik contact met u op en
maken we samen een plan.
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Pauze, eten en drinken
Om 10.15 uur eten en drinken de kinderen in de klas een
tussendoortje. Het tussendoortje bestaat bij voorkeur uit
fruit, een stukje kaas, komkommer of tomaat. Wij
stimuleren het drinken van water. Na het eten gaan we
een kwartier buiten spelen.
Om 12.00 uur lunchen de kinderen in de klas. De lunch
bestaat bij voorkeur uit twee of drie boterhammen met
kaas, worst of ander gezond beleg. Uw kind kan water
drinken bij de lunch maar een bekertje yoghurt, melk of
sap is ook goed. Na de lunch gaan we weer een kwartier
buiten spelen.
Traktaties
De Hannie Schaftschool promoot gezonde traktaties.
Lolly’s en ander hard snoepgoed willen wij uit
veiligheidsoverwegingen niet opeten in de klas. Mocht
een kind dit toch trakteren dan mag het kind het wel
uitdelen, maar gaat de traktatie mee naar huis. U kunt als
ouder dan zelf beslissen of uw kind deze traktatie mag.
Methoden
Tijdens het lesgeven maak ik gebruik van verschillende
methodes. In groep 4 wordt de methode ‘De wereld in
getallen’ gebruikt voor rekenen (groep 3 t/m 8). Voor
spelling en taal worden de methodes ‘Taal en Spelling op
Maat’ gebruikt (groep 4 t/m 8). Voor technisch lezen, de
methode ‘Lekker Lezen’ (groep 4 t/m 8 en groep 3
incidenteel). Voor begrijpend lezen
‘Nieuwsbegrip’ (groep 4 t/m 8), voor schrijven
‘Pennenstreken’ (groep 3 t/m 8) en voor Engels ‘Groove
me’ (groep 1 t/m 8).
Voor wereldoriëntatie wordt de methode ‘Blink
geïntegreerd’ gebruikt (groep 3 t/m 8). Dit is een
methode waarbij geïntegreerd wereldoriëntatie
aangeboden wordt. Dit houdt in dat er projectmatig
gewerkt wordt aan alle vakken van wereldoriëntatie
(geschiedenis, natuur/ techniek en aardrijkskunde). Bij het
verwerken van de stof kunnen alle talenten ingezet
worden en worden leerlingen zeker niet alleen cognitief
uitgedaagd. Er wordt gewerkt met vijf thema’s per jaar,
waarbij er elk jaar een periode is waarin
groepsdoorbroken gewerkt kan worden.
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PBS
U heeft inmiddels veel
informatie over PBS gehad. In
het Schaftertje staat steeds
v e r m e l d w e l ke g e d r a g s verwachting geoefend wordt
in de klas. In groep 4 hebben
de kinderen een beloning
verdiend als ze 15 armbandjes
hebben. In de klassenmap
wordt bijgehouden hoeveel
a r m b a n d j e s d e k i n d e re n
verdiend hebben op een dag.
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Toetsen
In alle groepen worden toetsen afgenomen om te kijken
welke leerstof een kind beheerst en welke leerstof nog
niet beheerst wordt. We gebruiken de resultaten onder
andere om te kijken of ons onderwijsaanbod goed
afgestemd is op de groep. We gebruiken hier de
methode toetsen en Cito-toetsen voor. De schoolvakken
taal, rekenen en spelling zijn verdeeld in blokken,
variërend van drie tot vijf weken. Deze blokken worden
afgesloten met een methode toets. De Cito-toetsen
worden afgenomen in januari en in juni. Op de Hannie
Schaftschool nemen we de volgende Cito-toetsen af:
technisch lezen (DMT/AVI), begrijpend lezen, spelling en
rekenen.
Groepsplannen
Wij werken door de hele school met groepsplannen. In
het groepsplan verantwoordt de leerkracht welke leerstof
aangeboden wordt, hoe de leerstof aangeboden wordt
en welke doelen nagestreefd worden. De doelen zijn per
groep leerlingen verschillend. Als deze gegevens worden
omschreven in het groepsplan. Er zijn groepsplannen
voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en
spelling.

Contact
Ik hoop u allemaal te spreken op de start- en/of rapportgesprekken. Maar natuurlijk zijn er ook
wel eens dingen die u tussendoor wilt bespreken of vragen. U kunt mij altijd mailen
(jelle.hageman@spaarnesant.nl) of een afspraak maken na schooltijd.
We gaan er met elkaar weer een top jaar van maken, tot snel!
Hartelijke groet,
Jelle Hageman
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