Aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3.
Even voorstellen
Wij zijn Marion Kamperman en Anneke Grob
Wij zijn de leerkrachten van groep 3. Marion is er op maandag, dinsdag
en woensdag, Anneke op donderdag en vrijdag.

Leren lezen

In groep 3 werken we bij het lezen met de methode Lijn 3. Om het proces van het leren
lezen ook thuis goed te kunnen volgen en begeleiden geven we u de volgende tips.
Tips voor het lezen thuis:
Als uw kind een woord leest, zullen de letters worden uitgesproken zoals je ze hoort. We
maken bij het lezen de klanken lang (zingend), bijv. bij roos: rrrr-oooo-ssss. Voor meer
informatie over Lijn 3: www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm
Voorlezen en praten over het gelezen verhaal blijft belangrijk, ook als de kinderen zelf al
kunnen lezen.
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb, waar u samen leuke boeken kunt uitzoeken.
De eerste boeken zijn AVI-start, dan volgt M3 (midden groep 3) en E3 (eind groep 3).

Rekenen:

Wat komt zoal aan bod in groep 3:
• Tellen tot …, heen- en terugtellen,
met sprongen tellen heen en
terug(0-2-4-6-8-10, 1-3-5-7-9).
• Getalbegrip als meer, minder,
evenveel, welk getal komt
ervoor/erna? Getallen uitspreken en
kunnen schrijven.
• Optellen en aftrekken t/m 20, waarvan de sommen t/m 10 aan het eind van groep 3
geautomatiseerd moeten zijn, d.w.z. vlot het antwoord kunnen geven.

Schrijven:
In groep 3 hebben we Pennenstreken. De kinderen schrijven de
letters, die ze in de leesles geleerd hebben. Op deze manier
ontwikkelen onze leerlingen het technisch schrijven als een
functionele vaardigheid. Ze brengen wat ze geleerd hebben meteen in praktijk.
Een juiste pengreep maakt het schrijven vele malen makkelijker, op school besteden we er
veel aandacht aan. Misschien kunt u er thuis ook op letten? (zie voorbeeld)
Er wordt alleen met een potlood geschreven.
De gym
We gymmen wekelijks op donderdagmiddag in de Van Pallandthal. We zoeken nog ouders
die een keer mee willen lopen naar de gym. We vertrekken om 12.30 uur.
We verzoeken ouders om eerst uw zoon of dochter om 14.10 uur bij de sporthal op te halen
en dan eventueel pas een broertje of zusje bij Op Koers aan de Oranjestraat.
Eten en drinken
In de pauze hebben de kinderen tijd om wat te eten en te drinken. We stimuleren in de
kleine pauze een gezond tussendoortje! We denken dan aan een boterham of een stuk fruit.
Op woensdag is er een fruitpauze. Voor het eten en drinken krijgen de kinderen in groep 3
een kwartier, waarvan ze tien minuten stil zijn om rustig hun eten en drinken op te krijgen.
Voor traktaties zijn er hele gezonde, leuke ideeën.
Regels en afspraken
In de groep spreken we met de kinderen samen regels af en we besteden hier regelmatig
aandacht aan.
3 kapstokregels gelden voor de gehele school:
* Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
* We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
* De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
Wilt u er rekening mee houden dat we geen uitnodigingen voor verjaardagen door kinderen
op school laten uitdelen. Dit geeft nogal eens teleurgestelde gezichten.
Klassendienst
Elke week zijn er twee kinderen die in de klas wat klusjes mogen doen. Het kan zijn dat deze
kinderen ongeveer 5 tot 10 minuten later naar buiten komen.
Mocht uw kind structureel extra hulp krijgen buiten de groep, dan wordt dit met u
besproken.
Zijn er gedurende het schooljaar vragen of opmerkingen, dan horen we het graag en hoeft u
niet te wachten tot de 15-min. gesprekken.
Om de zelfstandigheid te bevorderen komen de kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar
binnen.
We hopen er samen een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken!
Met vriendelijke groet,
Marion en Anneke

