
Groep 4 tot en met 8
Basisschool De Linde 2022-2023



Info groepen 4 t/m 8  

Dit jaar werken we met traditionele combinatiegroepen.

Dit jaar hebben we een groep 4-5-6 en een groep 7-8.

Leerkracht 4-5-6: Valentijn Balsters (ma t/m vr)
Leerkracht 7-8: Job Neijenhuyzen (ma, di, do & vr) 

Femke Peters (wo)

Gymdocent: Jorn van Vucht (vanuit SEC)



Complimentenboom

De kinderen van groep 4-5-6 
krijgen elke week een 
compliment van een leerling. 
Deze complimenten worden 
bewaard in een envelop aan de 
complimentenboom.



Bewegend leren

Dit schooljaar zetten we bewegend leren in 

als afwisselende werkvorm bij de vakken 

taal en spelling.
(Doormiddel van bewegen, leren de kinderen automatiseren en memoriseren.)



Lezen
Een goede leesvaardigheid is van groot belang voor succes op school, in vervolgopleidingen en voor 

het functioneren op de arbeidsmarkt. Net als het schrijven van teksten is het begrijpend lezen van 

teksten een complex proces waarbij veel zogenaamde hogere denkvaardigheden betrokken zijn. 

Lezen is een actief proces dat een beroep doet op verschillende denkprocessen, kenniselementen, 

vaardigheden en attitudes. (SLO)

Leesplezier en leesvaardigheden opdoen zijn belangrijke 

speerpunten voor ons. Wij zullen hier dan ook veel 

aandacht aan besteden in ons onderwijs.

Help ons mee door ook thuis met uw kind(eren) te lezen!



Gymlessen 

De gymlessen op de maandag worden verzorgd door Jorn van 

Vucht.

Meester Jorn is werkzaam bij het SEC (Sport Expertice Centrum)

Groep 7-8 zorgt ervoor dat zij om 08.30 uur omgekleed in de 

gymzaal staan.

Om 09.15 uur betreedt groep 4-5-6 de gymzaal. 

Zij worden om 10.00 uur afgelost door groep 1-2-3.

Op vrijdag krijgt groep 4-5-6 gymles van de eigen leerkracht.



Klaslokalen

Stilteruimte Werkplek buiten de klas voor 
groep 4-8



Verjaardagen

Verjaardagen vieren we in onze eigen groep.

Graag via uw kind doorgeven wanneer de verjaardag gevierd 
wordt.

Bij de traktatie graag één ding geven.



Project

Iedere vrijdag vertrekt groep 7-8 om 08.30 

uur met de bus richting Haren. Als de 

kinderen van de Haren zijn ingestapt, 

vervolgen wij de rit richting Megen.

Groep 7 krijgt les van meester Tony.

Groep 8 krijgt les van meester Job.

Deze dag hebben ze ook gym van meester 

Jorn.



Einde schooljaar

• Musical groep 7-8 

maandag 10 juli 2023

• Afscheidsavond groep 8

donderdag 13 juli 2022



Leermuur

De doelen van taal, rekenen en spelling zijn voor 
de kinderen zichtbaar op de leermuur.
Hierop kunnen de kinderen terugkijken wat 
we hebben geleerd en wat ze nog mogen oefenen.



Portfolio

• Doelen: 

– persoonlijke ontwikkeling

– rekenen

– taal

– Spelling

• Overig:

– werkbladen

– Vreedzame school

– creatief 



Doel van leermuur en portfolio

Eigenaarschap creëren: 

kinderen eigenaar maken van hun leerproces.

• Eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes

• Intrinsieke motivatie 

• Effectief leren

• Aansluiten bij onderwijsbehoeften van 
kinderen

• Doelen stellen

• Leren plannen


