Beste ouders/verzorgers,
Uw kind zit in groep vier en dit is een leuke en intensieve periode. In groep 3 heeft uw kind al veel
geleerd en in groep vier gaan we hiermee verder aan de slag.
Wie, wat, waar
• Elke maand sturen wij u via de email de maandinfo toe. Hierin staan alle activiteiten vermeld, die er
voor de desbetreffende maand op het programma staan.
• Kijkt u regelmatig op onze website: www.driesprong-soest.nl voor informatie over school, over de
groep, oproepen etc.
• Hier vindt u tevens het jaarboek, onze schoolgids, de klassen pagina's met verhalen over uitstapjes, de
laatste nieuwtjes etc.
• De oudste kinderen ontvangen elk jaar een telefoonboekje. Hierin staan de namen en adressen van de
klasgenootjes van uw kind. Dit telefoonboekje wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt. Zorgt u
ervoor dat wij de juiste gegevens hebben? Veranderingen kunt u doorgeven via
administratie@driesprong-soest.nl .
• Wilt u ook controleren of alle andere telefoonnummers ( van uw werk, de oppas etc.) en email adressen
kloppen? Dan kunnen wij u in geval van nood altijd bereiken.
Enige huishoudelijke regels
• De deur gaat in de ochtenden om 8.25 uur open, u kunt dan bij de deur afscheid nemen van uw kind. Het
is dus niet meer de bedoeling dat u mee naar boven loopt.
• U kunt de leerkracht altijd aanspreken als daar behoefte aan is, we staan voor schooltijd op het plein
zodat u eventueel iets kunt vragen of vertellen. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kan hiervoor
altijd een afspraak gemaakt worden.
• Wanneer uw kind ziek is, wilt u het dan telefonisch afmelden voor 08.30 uur? U kunt ons bereiken op
telefoonnummer: 035-5885914.
• Voor onze school geldt de leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf 5 jaar volledig leerplichtig
zijn en niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. U
dient hiervoor een formulier “verzoek buitengewoon verlof” in te vullen, te verkrijgen bij de directeur of
via onze website www.driesprong-soest.nl. Op de website vindt u ook de uitgebreide folder van de
leerplichtambtenaar.
Gym
• Wilt u regelmatig controleren of de gymschoenen van uw kind nog passen. De kinderen gymmen dit
schooljaar op de donderdag. Wanneer uw kind de gymkleding vergeet mee te nemen, mag uw kind
vanwege de hygiëne en veiligheid helaas niet meedoen in de gymles.
Eten en drinken
• De tas met het eten en drinken voor het ochtend hapje en de middagpauze mag in de blauwe bakken.

• Wilt u ervoor zorgen dat u niet teveel eten en drinken meegeeft en dat alles zo nodig “hapklaar” is (bijv.
het fruit gesneden)?
• Woensdag is op school “fruitdag” en vragen wij u, uw kind fruit mee te geven.
• Werkwijze in de klas
De kinderen starten met taakwerk, hiermee leren zij hun werk te plannen en te bepalen hoeveel tijd zij
voor een vak kwijt zijn. In het begin zal er nog sprake zijn van een dagtaak en we streven ernaar om aan
het eind van groep vier een weektaak te gebruiken. Een aantal kinderen wordt soms zenuwachtig omdat
ze bang zijn dat hun taakwerk niet af komt. Wanneer dit bij uw kind het geval is, maakt u dan samen met
uw kind een afspraak met de leerkracht.
We besteden elk jaar veel aandacht aan het automatiseren van rekenen. Hiervoor maken we gebruik van
de rekenmethode Wereld in getallen. Het is belangrijk om thuis met uw kind te oefenen, speciaal de tafels
van 1 tot en met 10.
Spelling, het leesbegrip en het op tempo lezen is in groep vier ook erg belangrijk. We plaatsen regelmatig
informatie op de website over de leerdoelen van de komende maand. Deze doelen kunt u ook terug vinden
op het doelenbord in de klas.
Na de kerstvakantie beginnen we met de boekenkring. Van uw kind wordt gevraagd om het spannendste
stukje uit het boek voor te lezen maar beslist niet meer dan een halve bladzijde. We willen graag weten
wie de schrijver en tekenaar is. Waarom de keuze op dit boek is gevallen etc. Als hiermee begonnen
wordt, komt er een inschrijflijst bij de klas te hangen.
In groep 4 vieren we de verjaardag van een kind om tien uur, net voor de ochtendpauze. Het is niet meer
de bedoeling dat u erbij bent. Voor de organisatie en de rust in de klas is het fijn dat u geen traktaties
maakt met bijvoorbeeld lolly’s, fluitjes en kauwgom. Op school geven wij de voorkeur aan een gezonde
traktatie.
Kijklijst – toetsen – rapport - 10 minutengesprek
• Vier keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken op school. De eerste en vierde keer zijn facultatief en
bedoeld om u de mogelijkheid te geven om iets te delen met de leerkracht: bijzonderheden in de
thuissituatie, het afstemmen van een gesprekscyclus, het bespreken van een specifiek begeleidingstraject
e.d.. De tweede 10 minutengesprek is naar aanleiding van de kijklijst en het voortgangsverslag, het derde
gesprek naar aanleiding van het eerste rapport. Om het gesprek goed voor te kunnen bereiden is het fijn
om uw kijklijst ruim voor het gesprek te ontvangen.
• Uw kind krijgt drie keer per jaar een rapport mee naar huis. (De data hiervan vindt u de jaarkalender en
worden gemeld in de maandinfo.) Het eerste rapport is het voortgangsverslag. Hierin staat informatie over
de eerste indruk van uw kind en mogelijke aandachtspunten.

