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Groep 3
Aan de ouders van groep 3,
Elk jaar krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de
groep van uw kind. Met deze brief willen we u alvast iets
vertellen over groep 3.
Ook dit schooljaar zal het de combinatie groep 1, 2 en 3
zijn. De kinderen moeten elke morgen vanaf 8.15 uur tot
dat de bel gaat buiten blijven.
De kinderen komen vanaf dit schooljaar meteen bij gr 1 en
2 in de klas waar om 8.30 uur de leesles begint. Na de
pauze maken we gebruik van de teamkamer waar ze zelfstandig leeswerk gaan
doen. Vrijdagmiddag is er crea in de eigen klas
De gym is op de woensdagmiddag en vrijdagmorgen samen met groep 1 en 2.
Net als vorig jaar zullen de kinderen elke dag tot 14.15 uur op school zijn en
tussen de middag in de klas samen met de juf eten. Na het eten hebben ze nog
een half uur pauze.
Voor groep 3 is het nieuwe schooljaar extra spannend omdat ze nu leren lezen
schrijven en rekenen. De eerste tijd zullen ze moe thuis komen omdat ze veel
meer moeten. Maar ook is er nog tijd en ruimte om af en toe te spelen met
materialen en in de hoeken. Veel lessen zullen d.m.v het digibord gegeven kunnen
worden.
Omdat het een combinatiegroep is zullen we veel aan zelfstandig werken doen.
Het ene moment ben je met gr 3 bezig en moeten gr 1 en 2 zelfstandig bezig
zijn. Andersom natuurlijk precies hetzelfde. Ook zullen we vakken samen doen
zoals muziek, leefstijl, schooltv, verkeer, gym e.a.
Wij vinden het zelfstandig werken binnen de school belangrijk en hebben de
afgelopen jaren hier al veel aandacht aan besteed. Hulpmiddelen hierbij zijn de
aandachtsdobbelsteen (u kent ze vast wel, de blokjes op de tafels
van de kinderen) en de time timer. Maar ook de stemvolumekaart
waarop we kunnen laten zien wanneer ze stil, zachtjes of gewoon
mogen praten. We zullen ook met picto ‘ s werken zodat de kinderen
kunnen zien wat ze die dag moeten doen. In de tweede helft van
het schooljaar zal ook groep 3 voorzichtig kennismaken met de

weektaak.Onder zelfstandigheid verstaan we ook de zelfredzaamheid van de
kinderen. U mag uw kind leren om zelf de jas in de luizenzak te stoppen en zelf
de tas uit te pakken.
Wat komt er zoal aan bod dit jaar.
Rekenen
- Getalbegrip
- Schrijven van de cijfers
- Begrippen oefenen
- Inzicht oefenen
- Automatiseren van de sommen 1t/m 10
- Eraf en erbij sommen

Lezen
Aanvankelijk lezen, woorden en letters leren.Vanaf dit schooljaar starten we met
de leesmethode Lijn3.Het hele jaar maken de kinderen een busreis door
Leesstad waar ze leren lezen. Buschauffeur Ben Bus brengt ze van plek naar
plek, hij stopt bij 12 haltes(thema ‘s)
Centraal hierbij staan :
-De letter
-Samen leren lezen
-12 thema ‘s/wereldorientatie
-Spelling
-Woordenschat e.a
De volgende materialen worden veel gebruikt
- Leesboek
- Prentenboek
- Woordmaker
- Letterdoos
- Rijtjesboek
- Werkboekjes e.a
In januari zijn alle letters aan bod geweest en oefenen we
om steeds vlotter te gaan lezen. Spelling hierbij is ook belangrijk.
Wij geven u het advies om thuis dagelijks met uw kind hardop te lezen. Wanneer
u in de bieb boekjes gaat lenen vindt u daar de juiste niveau aanduiding. Over het
algemeen is het zo dat uw kind start met de letter “S” (van “Start”). Vervolgens
de boekjes van M3 (midden groep 3) en E3 (eind groep 3).

Schrijven
We hebben als methode Pennenstreken De schrijfletters koppelen we aan de
letters van Lijn 3.
Vanaf ongeveer februari gaan we aan elkaar schrijven. We schrijven in groep 3
met een potlood. Dit is belangrijk voor een goede motorische ontwikkeling.
Verder hebben we natuurlijk ook verkeer, tekenen, handvaardigheid, muziek, we
kijken naar “Huisje Boompje Beestje ”e.a op het digibord.
We kennen op school een aantal regels voor de omgang met elkaar op het plein en
binnen school. We hangen deze regels aan de zgn. “kapstokregels”: zie afspraken.
Verder mogen de kinderen in principe het eerste half uur niet naar de wc. Dit
onderbreekt de leesles. U kunt uw kind er op wijzen thuis nog even te gaan. En
natuurlijk op tijd op school komen.
Op woensdag hebben we “fruitdag” d.w.z. verplicht fruit eten in de pauze. Dit
om gezonde voeding te stimuleren. De andere dagen is de keuze vrij, maar we
zien toch het liefst een gezond tussendoortje.
Een verjaardag vieren is een feestje, dus ook op school maken we er een leuke
dag van.Vanaf groep 3 zal dat zonder ouders zijn. Om teleurgestelde gezichten
van kinderen die er (alweer) niet bijhoren te voorkomen, vragen wij u de
uitnodigingen voor de kinderfeestjes niet op school uit te delen. Dit geldt ook
voor het verspreiden van de kerstkaarten.
Het kan voorkomen dat uw kind binnen of buiten de klas extra aandacht krijgt
voor een bepaald vak. Daarover wordt altijd contact met u opgenomen.
Kinderen mogen onder schooltijd NOOIT alleen over straat. Dus ook niet om
even iets op te halen thuis. Kinderen die eenmaal op het plein zijn blijven dan ook
op het plein. Verder blijven de kinderen voor schooltijd op het plein en gaan pas
naar binnen als de bel gaat.Tot slot: Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het ons
weten. Ook bijzonderheden van uw kind horen we graag. Hiervoor hoeft u niet te
wachten tot een contactavond.
Vriendelijke groeten juf José en juf Doortje

Succes groep 3

Bijlage bij de groepsbrief. (06-09-2018)
Schoolafspraken, geldend voor de groepen 1 t/m 8

Locatie Sinderen.

Afspraak maken.
Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken. U hoeft niet te
wachten tot een 15 minutengesprek. Ook is het mogelijk om via de mail contact te onderhouden.
Wilt u daarvoor het persoonlijke emailadres van de leerkracht, vermeld in de kalender, gebruiken?
Klassendienst.
Elke week hebben 2 kinderen klassendienst en helpen de leerkracht aan het einde van de dag
maximaal 15 minuten met het vegen en opruimen van het lokaal.
SEO-gesprekken.
In gr 1, 2 en 3 zullen alleen seogesprekken zijn bij nieuwe kinderen. Wij gaan in gr 1 al op huisbezoek
waarbij ook een soortgelijk formulier ingevuld word.
Kapstokregels
Als school hanteren we 3 kapstokregels:
*Voor groot en klein zullen we aardig zijn
*Binnen is het wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet.
*We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Deze regels worden in de loop van het jaar aangevuld met groep specifieke regels.
Leefstijl
Op school werken we in alle groepen met de methode “Leefstijl” om samen te leren een goede sfeer
te creëren, waar iedereen zich veilig voelt en zich durft te uiten en zijn of haar talenten tot ontplooiing
kan laten komen.
Remedial Teaching.
Het kan voorkomen dat uw kind binnen of buiten de klas extra aandacht krijgt voor een bepaald vak.
Als dit structureel is, wordt altijd contact met u opgenomen.
Eten en drinken
In de pauzes hebben de kinderen tijd om wat te eten en te drinken. We stimuleren een gezond
tussendoortje en lunch! Woensdag is onze vaste fruitdag. Ook voor traktaties zijn er hele gezonde,
leuke ideeën o.a. op internet te vinden.
Uitdelen kaartjes.
Een verjaardag vieren is een feestje, dus op school besteden we daar de nodige aandacht aan. Om
teleurgestelde gezichten van kinderen die er niet bij horen te voorkomen, vragen wij u de
uitnodigingen voor de kinderfeestjes niet op school uit te delen. Dit geldt ook voor het verspreiden
van kerstkaarten.
Niet alleen over straat.
Kinderen mogen onder schooltijd nooit alleen over straat. Dus ook niet om even iets op te halen thuis.
Kinderen die eenmaal op het plein zijn, blijven ook op het plein.
Huiswerkmappen
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een map om hun huiswerk en brieven van school in te vervoeren.
Graag na gebruik deze map gelijk de volgende ochtend weer mee terug naar school.
Werklijsten
Voor boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken zijn werklijsten beschikbaar met tips hoe
kinderen dit thuis (en op school) kunnen aanpakken. Deze werklijsten worden uitgedeeld als
voorbereiding op het werkstuk of bespreking.
Vakinhoudelijke informatie : Deze informatie vindt u in de groepsbrief. Met die informatie kunt u in
grote lijnen zien waaraan gewerkt wordt komend schooljaar in de groep van uw kind.

