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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 4 

Schooljaar 2021 – 2022 
 
 

In dit boekje staan een aantal belangrijke en praktische zaken van groep 4 
Bewaart u dit boekje dus goed! 
 
Aanvangstijden 
De school gaat om 8.00 uur open en om 8.15 uur start de les. We ontvangen de 
kinderen voor groep 4 bij de achteringang op het achterplein ( bij de zandbak). 
Om 14.00 uur komen de kinderen door de hoofdingang weer naar buiten.  
 
Communicatie 
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden nodigen wij u uit om even een afspraak 
te maken. Na schooltijd is er (bijna) altijd tijd voor een gesprek. 
Wij streven ernaar om het e-mailverkeer en app-verkeer zo beperkt mogelijk te 
houden.  
Voor veel zaken geldt: een beller is sneller!  
Niet-dringende en/of praktische zaken kunnen via Social Schools worden 
doorgegeven. Wanneer u ons e-mailt, mag u binnen 3 werkdagen van de leerkracht 
die u heeft aangeschreven een reactie verwachten.   
Onze e-mailadressen: 
 
afra.roner@stichtingopkop.nl 
ilona.haven@stichtingopkop.nl 
 
 
Klassenafspraken 
Elke klas heeft zo zijn eigen groepsdynamiek. We merken dat elk jaar, na de 6 
weken zomervakantie, binnen elke groep de lijnen opnieuw moeten worden uitgezet. 
Hoe liggen de verhoudingen tussen de kinderen? Welke kinderen zijn leiders, wie 
zijn volgers? Wat is de groepsnorm? Aangezien groepssfeer een groot deel van het 
schoolplezier en ook resultaten kan beïnvloeden is het in ieders belang om dit goed 
te begeleiden.   
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar worden er door de kinderen, samen met de 
leerkracht, groepsafspraken gemaakt. We hanteren hiervoor het stappenplan zoals 
die benoemd wordt in het boekje “De gouden weken,” geschreven door Boaz 
Bijleveld. Deze gelden niet alleen in de klas maar ook op het plein. Afspraken over 
het werk, omgangsregels, etc. Via de weekmail wordt u hierover geïnformeerd. Het is 
prettig, wanneer u het er thuis ook met uw kind over heeft. 
 
Pauze: 
Groep 4 heeft ’s morgens 15 minuten pauze buiten. Wilt u eraan denken gezond eten 
en drinken mee te geven.  
Tijdens het buitenspelen is er een groepsleerkracht aanwezig. Bij slecht weer mogen 
de kinderen in de klas keuzewerk doen.  
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Om 11.45 uur zijn wij buiten. Vanaf 12.00 uur tot 12.15 uur lunchen we in de 
groep.Er is altijd een groepsleerkracht aanwezig. De middaglestijd is vanaf 12.30 uur 
tot 14.00 uur.  
 

Etui 
In groep 4 krijgen de kinderen ook allemaal eigen werkmateriaal, zoals potloden, een 
schaar, lijm, e.d. Hiervoor hebben de kinderen een etui nodig, wilt u deze meegeven. 
Hier passen al hun spullen in en dit voorkomt veel gezoek in de la. 
 
Gymnastiek 
We hebben gymles op maandag en donderdag. Op maandag krijgen de kinderen les 
van een vakdocent, meester Danny. Op donderdag krijgen ze les van de 
vakleerkracht meester Kelvin. Door de pandemie douchen wij nu nog niet na de 
gymles. 
De hele gymtas gaat op donderdag mee naar huis. Graag op maandag de gymtas, 
met korte broek, t-shirt en (goed passende) gymschoenen weer mee naar school. 
 
Portfolio-gesprekken 
Bij ons op school is het gebruikelijk dat uw kind jaarlijks een portfoliogesprek heeft. 
Deze kind-oudergesprekken voeren we vanaf de kleutergroepen. Ook in groep 4 
wordt er een datum geprikt, waarop uw kind zelf gaat vertellen over zijn/haar 
ontwikkeling en vorderingen aan de hand van verzameld werk. U krijgt hier t.z.t. een 
uitnodiging voor. 
 
Verjaardagen 
Om 9.30 uur zingen we voor de jarige en mag er getrakteerd worden. De kinderen 
gaan niet langs alle klassen om te trakteren, alleen in eigen groep. Om 
teleurstellingen te voorkomen vragen wij u om uitnodigingen voor evt. feestjes buiten 
school aan genodigden uit te delen. De verjaardagen van de meesters en juffen 
vieren wij op onze meesters- en juffendag aan het eind van het schooljaar. Over de 
invulling van deze dag, krijgt u t.z.t. informatie. 
  
Vrije dagen 
Elke woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 4 vrij. Een aantal keren 
per jaar zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 de een hele vrijdag vrij. Deze data staan 
vermeld in de kalender. 
 
Tenslotte 
Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en vragen wegneemt. In combinatie met de 
nieuwsbrief, weekmail en de schoolgids verwachten wij u voldoende geïnformeerd te 
hebben. 
Mochten er nog vragen, onduidelijkheden of tips zijn, dan horen wij dat graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Afra Roner en Ilona Haven. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen op School B, 

De communicatie tussen school en ouders vinden wij erg belangrijk. In deze tijd des te meer. 

Daarbij is ons doel alle ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de verschillende activiteiten 

van onze school. Daarbij moeten we rekening houden met de privacywetgeving. Daarom 

gaan wij gebruik maken van het platform ‘Social Schools 3.0’. Met het idee om nog 

gestroomlijnder met u te communiceren. Vanaf dit schooljaar zal hierdoor communicatie via 

Whatsapp, Klasbord en deels Parnassys komen te vervallen.  

Wat is nu Social Schools?  

Social Schools is een communicatieplatvorm, dat lijkt op een combinatie tussen Whatsapp, 

Parnassys en Klasbord, waarmee we u op de hoogte kunnen houden via tekst, foto en film 

van bijvoorbeeld:  

• Inhoudelijke en leuke updates uit de klas; 

• Persoonlijke berichten van de leerkracht; 

• Weekmail; 

• Het inschrijven op oudergesprekken (info volgt tzt). 

Social Schools kunt u installeren op uw telefoon of tablet. Daarnaast kunt u ook gebruik 

maken van de website (app.socialschools.eu) om in te loggen. Aan u de keus. 

U heeft zich aan het eind van vorig schooljaar al aangemeld via een koppelcode. Hierdoor 

heeft u toegang tot Social Schools en ziet u uw kind(eren) met bijbehorende groepen.  Er zijn 

vele mogelijkheden met deze app. Te veel om nu uit te leggen, maar klik thuis eens op de 

verschillende menu’s. U kunt Social Schools aanpassen aan uw eigen voorkeuren.  

Wel blijven we de nieuwsbrieven en andere ‘zakelijke’ informatie versturen via Parnassys. 

Wanneer u nog vragen heeft over Social Schools, dan kunt u een mail sturen naar 

wolter.delange@stichtingopkop of naar rene.jansen@stichtingopkop.nl .  

Vriendelijke groeten en alvast bedankt, 

Team School B 

 
 
 
 

mailto:wolter.delange@stichtingopkop
mailto:rene.jansen@stichtingopkop.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


