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Het doel van deze flyer 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het 

helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse klassenavond 

te organiseren. Om u als ouder/verzorger toch van 

alle relevante informatie te voorzien, is deze flyer 

gemaakt. Onze intentie is om u zo volledig mogelijk 

te informeren. Mocht u echter zaken missen of 

vragen hebben, schroom dan niet om via Social 

Schools contact met ons op te nemen. 

De groep 

Onze groep bestaat uit 26 kinderen, 14 meisjes en 12 

jongens. 

De leerkrachten 

Aanwezigheid leerkrachten 

Juf Marlene van der Velden is er op maandag, 

dinsdag, woensdag. Juf Maaike Nijboer is er op 

donderdag en vrijdag. Zij neemt het 

zwangerschapsverlof van Juf Evelien Wieland waar. 

En zal nadat Juf Evelien in oktober terugkomt op 

vrijdag haar ouderschapsverlof op vrijdag 

waarnemen.  

Contact met ouders 

Voor een korte noodzakelijke mededeling kunt u voor 

schooltijd altijd bij ons terecht. Wanneer u ons wat 

uitgebreider wilt spreken, kunt u beter een afspraak 

maken. Van 14.15 uur tot 14.45 uur heeft het team 

pauze. Afspraken maken wij daarom vanaf 14.45 uur. 

Wij zijn ook via Social Schools te bereiken.   

Mocht u het gevoel hebben dat er problemen bij uw 

kind zijn, op wat voor gebied dan ook, aarzelt u dan 

niet om een afspraak te maken of ons te bellen na 

schooltijd. 

Afwezigheid  

Afmelden van kinderen die door ziekte of om een 

andere reden niet naar school kunnen, dient 

telefonisch (0573-252439) te worden gedaan.   

Als wij niets horen, wordt er gebeld met de vraag 

waarom uw kind niet aanwezig is. Wij vragen u om 

tandarts- en doktersbezoeken zoveel mogelijk te 

plannen buiten de schooltijden om. Mocht het echt 

niet anders kunnen, dan heeft een afspraak in de 

middag onze voorkeur (’s ochtends missen de 

kinderen anders veel nieuwe lesstof). 

Onze werkwijze 

Start van de dag: 

Uw zoon of dochter komt via de buitendeur van het 

lokaal de groep binnen en ’s morgens starten we met 

een ‘inloop’ vanaf 08.20 uur. Hierin zijn er kinderen 

die zelfstandig aan verschillende taken werken. Dit 

kan zijn naar eigen keuze, voor extra inoefening of 

voor uitdaging van een bepaald vak. De leerkrachten 

zetten deze tijd in om extra in te oefenen met of 

instructie te geven aan een klein groepje leerlingen. 

Vakken en methoden 

Hierna gaan we gedurende de dag aan de slag met 

verschillende vakken. Hieronder volgt een rijtje met 

de namen van de methoden die we gebruiken: 

Rekenen: Wereld in getallen 5: nieuwe versie van de 

methode die we gebruikten. De kinderen zullen de 

verwerking van de lessen op de Chromebooks gaan 

maken. Afgelopen week zijn de Chromebooks binnen 

gekomen en we zijn druk bezig om het ons eigen te 

maken. Het biedt de kinderen meer differentiatie 

omdat het programma ‘achter de schermen’ meteen 

inspeelt op de resultaten.  

Taal en spelling: Taal en spelling op maat  

Levensbeschouwing: Trefwoord       

Schrijven: Pennenstreken 

Verkeer: verkeerskrant van VVN 

Technisch lezen: Estafette. Ook gebruiken we 

leesvormen als: racelezen, duo lezen, toneellezen en 

zelfstandig lezen.  

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip. De methode sluit 

wekelijks aan bij een actualiteit uit het nieuws. 

Wereldoriëntatie: Doeboek van Naut, Meander en 

Brandaan. Gaandeweg het schooljaar zullen we 

schoolbreed een nieuwe methode kiezen. 

 Creatieve vakken: thematisch werken. Aan de hand 

van een thema hebben we aandacht voor dans, 

drama, handvaardigheid en tekenen. Voor muziek 

gebruiken we ook de methode 1,2,3 ZING. 



  

 

Dagtaak en zelfstandig werken 

Aan het begin van het schooljaar werken we met een 

dagtaak die op het bord te vinden is. Later het 

schooljaar zullen we gaan werken met een weektaak. 

Dit om het zelfstandig werken en plannen van taken 

te bevorderen, waar ze in de bovenbouw mee verder 

gaan. We blijven werken met uitgestelde aandacht 

en verlengde instructie tijdens het zelfstandig 

werken.  

Coöperatief leren/ Natuurlijk sociaal 

We zijn gestart met het zogenoemde ‘T-bord’ van de 

methode Natuurlijk sociaal. Om positief gedrag te 

stimuleren. Elke periode staat er een sociale 

vaardigheid centraal die geoefend wordt met vormen 

van coöperatief leren maar waar we ook gaandeweg 

de dag alert op zijn. De eerste vaardigheid die we nu 

centraal hebben gesteld is ‘om de beurt’ gaan.  

Klassendienst  

Elke week hebben twee leerlingen samen 

klassendienst. Zij mogen dan dagelijks gedurende de 

hele week gedurende de schooldag en eind van de 

dag klusjes doen voor de leerkracht. In de week dat 

uw kind aan de beurt is, komt uw kind dan maximaal 

15 minuten later uit school. Mocht het een keer niet 

uitkomen, dan is dat natuurlijk geen probleem. 

Eten en drinken  

De kinderen nemen voor de ochtendpauze en voor 

de lunch iets te eten en te drinken mee. Wij zien 

graag dat uw kind gezond eten en drinken meeneemt 

naar school. Voor de verjaardag geldt dat we graag 

vooraf horen wanneer uw zoon/dochter gaat 

trakteren. Vanwege de Corona vragen we u iets wat 

vanuit de winkel verpakt is te trakteren. De klassen 

worden niet meer langs gegaan, maar we zorgen dat 

de kaart op een centrale plek wordt neergelegd zodat 

de andere leerkrachten er ook hun naam kunnen 

opschrijven.  

Gymtijden/gymspullen 

Onze groep gymt op vrijdag in de gymzaal. In verband 

met de hygiëne en veiligheid dragen alle kinderen 

tijdens deze lessen gymschoenen (graag met harde 

zool, geen “balletschoentjes”). Verder volstaat een 

korte broek en een T-shirt. Het is aan te raden 

regelmatig te controleren of de gymschoenen nog 

goed passen. Het zou fijn zijn als uw kind op vrijdag 

gemakkelijk aan- en uit te trekken kleding draagt. 

Tijdens de gymles mogen er geen sieraden worden 

gedragen. Na de gymles nemen de kinderen de 

gymtas altijd weer mee naar huis om de gymkleding 

te wassen. 

Huiswerk 

Groep 4 krijgt in principe geen huiswerk op. Maar in 

de loop van het schooljaar zullen de tafelsommen 

aangeboden worden en we hopen dat iedereen aan 

het einde van het schooljaar minimaal de tafels 1 t/m 

5 en 10 kan memoriseren. Dus uw hulp is hierbij 

welkom! Op dit moment oefenen we vooral het 

optellen en aftrekken t/m 20, zodat die sommen 

weer ‘opgefrist’ worden.  

Dus we zullen u aangeven wanneer u thuis kunt gaan 

oefenen met de tafels. Verder raden we u aan 

dagelijks een moment te vinden met uw kind te gaan 

lezen. Hardop lezen is hierbij het beste. Sommigen 

kinderen hebben al een hoog technisch niveau met 

lezen en kunnen dus meer zelfstandig lezen. Let u 

hierbij op de inhoud van de boeken: sluit het nog aan 

bij de beleving van uw kind en is de inhoud te 

begrijpen? (woordenschat). Tenslotte kan het zijn dat 

we uw kind wat oefenstof mee geven als het 

verstandig lijkt wat extra te oefenen. Dit gaat altijd in 

overleg.  

Verjaardagen  

Bij het vieren van verjaardagen zijn geen ouders 

aanwezig in de klas. We vieren de verjaardag in de 

klas vlak voor de ochtendpauze. Het jarige kind mag 

dan ook zijn klasgenoten trakteren. Zie ook het kopje 

‘Eten en drinken’. 

Klassenouders  

Wij zijn op zoek naar twee ouders die dit jaar de 

klassenouders willen zijn. Als u interesse heeft, kunt u 

zich melden bij de leerkracht. Zodra duidelijk is wie 

dit jaar de klassenouders zijn, hoort u dit natuurlijk 

van ons. De klassenouders zullen u dit jaar weer 

regelmatig benaderen met de vraag of u iets voor 

onze klas zou willen/kunnen doen. 

 



  

 

Eigen materialen  

Uw kind krijgt het benodigde schrijfgerei van school. 

Het is hierdoor overbodig om dit soort dingen ook 

nog van huis mee te nemen.   

Speelgoed en dergelijke mogen alleen mee naar 

school worden genomen op het moment dat de 

leerkracht dat heeft aangegeven.   

Fietsen   

Kinderen die op de fiets naar school komen stallen 

hun fiets in de fietsenstalling aan de kant van het 

schoolgebouw.(dit is op eigen risico).  

Communie/Vormsel 

De afgelopen jaren werkten de parochie van de St. 

Josephkerk samen met Joppe, Vorden en Zutphen. 

De vieringen van de Communie werden dan ook 

afgewisseld in de verschillende kerken. De 

voorbereidingen voor de Communie gaan via de 

parochie, wel bezoeken we de St. Josephkerk met 

groep 4. 

 

We zijn ons bewust van het feit dat een echte 

ouderavond vaak levendiger en uitgebreider is en dat 

we meer in kunnen gaan op vragen die leven. 

Hopelijk hebben we u zo voldoende informatie 

gegeven. Mocht u nog vragen hebben, horen we dat 

graag. 

Met vriendelijke groeten, 

Marlene van der Velden en Maaike Nijboer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele foto’s van de afgelopen 2 weken tijdens de 

rekenles en het knutselen.   

 

 

 



  

 

 

 

 

 


