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Welkom in groep 3. 

Uw kind zit alweer in groep 3. In dit schooljaar zal uw kind weer veel leren en mee maken. In dit 

boekje staat veel praktische informatie! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact 

opnemen met de leerkrachten of directie. We wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar. 

 

 

Binnenkomst 

• De deur gaat om 8:20 uur open. De kinderen kunnen zelfstandig naar binnen via de ingang 

aan de achterkant.  

• De jassen en tassen worden netjes aan de kapstok gehangen. Voor het koeltasje met eten en 

drinken hebben wij 2 kasten op de gang. 

• U kunt kleine bijzonderheden melden aan de leerkracht, graag om 8.15 uur. Het liefst via 

Parro een kort bericht. Om 8.20 ben ik er voor de kinderen. Voor uitgebreidere zaken kunt u 

apart een afspraak maken. 

• De kinderen begroeten de leerkracht bij binnenkomst. 

• De leerkracht wil graag om 8:30 uur starten met het lesgeven. 

Eten en drinken 

• We bevorderen gezond eten. Ons advies is om als tussendoortje fruit en water mee te geven. 

Voor de lunch kan uw kind brood meenemen en een beker drinken.  

• We stellen het zeer op prijs als het eten meegenomen wordt in een beker en broodtrommel. 

Dit is beter voor het milieu. We scheiden bewust afval op onze school. 

Gym 

• De kinderen krijgen gym in de gymzaal van een vakdocent: juf Demi 

• Tijdens de gymlessen is de groepsleerkracht niet aanwezig in de gymzaal.  

• Voor de gymles hebben de kinderen gymkleren nodig, zoals een sportbroekje en T-shirt. 

Stevige gymschoenen zijn verplicht! Mocht een kind geen geschikte gymkleding hebben dan 

kan het niet mee gymmen.  

• Onze groep gymt op vrijdag van 10.30 - 11.15 uur. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Gebruiken 

• Zorg dat op de spullen van uw kind een naam staat.  

• De kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn. Helaas door de huidige omstandigheden 

rondom corona mag u niet aanwezig zijn bij de verjaardag. Gelieve een verpakte traktatie 

meegeven om 8.30 uur.  

• Wij vinden een gezonde traktatie erg fijn, u hoeft voor de leerkrachten geen traktatie te 

verzorgen. 

• We willen heel graag het fietsen bevorderen en het parkeren verminderen. Mocht u toch 

met de auto komen wilt u dan a.u.b. alleen parkeren op de daarvoor bestemde plekken.  

• We zijn een rookvrije school en willen ook het plein rookvrij houden, helpt u mee? 

Communicatie 

• Als kinderen koorts hebben of zich niet lekker voelen, dan kunnen ze niet naar school. U kunt 

tussen 8:15 uur en 8:30 uur bellen (0578-572546) om uw kind af te melden. Let op: dit 

mogen alleen ouders/verzorgers doen. 

• Mocht uw kind ziek worden op school, dan belt de leerkracht met de ouders/verzorgers. 

Hiervoor gebruiken ze de nummers van de noodnummerlijsten. Wilt u ervoor zorgen dat er 

altijd een ouder/verzorger bereikbaar is? 

• Via Parro houden we u op de hoogte en versturen we informatie over de groep. Als er hulp 

nodig is dan vragen we dit ook via Parro. 

• U bent altijd welkom voor vragen, opmerkingen, tips en verbeterpunten.  

• Twee keer per jaar zijn er geplande gesprekken (zie jaarkalender). De inschrijving voor deze 

gesprekken gaat via Parro. We vinden het erg belangrijk dat u bij deze gesprekken aanwezig 

bent.  

• Mocht u vaker een gesprek wensen dan kunt u dit met de leerkracht afstemmen.  

Feesten en uitjes 

• Op school vieren we Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en een juffendag. 

Voor deze activiteiten werken we samen met de activiteitencommissie.  

• De groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. De groepen 5,6 en 7 gaan met een bus en 

de overige groepen met eigen vervoer. De vrijwillige ouderbijdrage wordt hier deels voor 

gebruikt. 

• Soms zijn er ook uitjes speciaal voor de groep, zoals naar de bibliotheek, een voorstelling of 

naar een bedrijf. Hiervoor kunnen we u hulp vragen. Mochten we te weinig ouderhulp 

hebben dan kan de activiteit ook worden geannuleerd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat leren we in groep 3. 
 

Godsdienst 
• Iedere week hebben de kinderen een activiteit uit onze methodiek Hemel en Aarde. Tijdens 

dit moment kan de leerkracht een verhaal vertellen, een lied aanleren of een gesprek voeren 

met de kinderen. In de nieuwsbrieven benoemen we de thematiek en onderwerpen.  

• Dit jaar komt er in elke groep een verhalenverteller van Godly Play. Deze verhalenverteller 

laat de kinderen een oud bekend verhaal herontdekken en gaat met de kinderen op zoek 

naar de boodschap in het verhaal. De kinderen doen n.a.v. het verhaal een creatieve 

verwerking. 

• Pastor Vroom komt 2 keer per jaar op school in de klassen om meer te vertellen over een 

feest dat wij vieren.  

 

Kanjertraining 
• De eerste weken houden we ons aan het programma van de Gouden weken. De leerkrachten 

en kinderen doen veel activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Het zijn allemaal 

oefeningen om een fijne groep te worden. 

• Op school leren de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Ze leren hoe je op een 

duidelijke manier grenzen aangeeft. We gebruiken hiervoor de oefeningen uit de 

kanjermethodiek.  

• Vanaf groep 5 vullen de kinderen ook een anonieme lijst in over het welbevinden van het 

kind.  

 

Lezen 
• Lezen is zeer belangrijk. Iedere ochtend is hiervoor tijd in het rooster. In groep 3 is er meer 

tijd ingeroosterd voor het lezen, ongeveer 1,5 uur/2 uur is er tijd voor het leesonderwijs.  

• Het is eerste halfjaar zal in teken staan van letterkennis en woordkennis, vanaf thema 7 gaan 

wij ons meer verdiepen in tekstlezen. Wij werken met de methode Lijn 3. Aan de hand van de 

leuke en leerzame thema´s duiken wij in de wereld van het lezen.  

• De kinderen mogen een boek kiezen uit de schoolbibliotheek, vanaf AVI M4. Voor groep 3 

hebben wij specifieke boekjes in de klas. In de bibliotheek zijn ook twee vrijwilligers die 

helpen bij het kiezen van een boek. 

• Het is goed om thuis veel voor te lezen en zelf te laten lezen. 

• Een aantal kinderen krijgen extra hulp bij het leren lezen, dit kan zijn door de inzet van bouw, 

connect lezen of Ralfi lezen. Uw leerkracht laat het weten als dit voor uw kind geldt. 

 

Taal 
• Tijdens de taallessen leren de kinderen nieuwe woorden en ook hoe je ze kunt onthouden.  

• De woorden uit de taallessen zijn ook terug te vinden op de woordenschatmuur.  

• De kinderen leren verhalen vertellen en schrijven. 

• In groep 3 is er vooral aandacht voor nieuwe woorden, zinnen schrijven en teksten lezen.  

 



 
 

 
 
 

 

 

Spelling 

• De kinderen leren tijdens deze lessen hoe ze woorden en werkwoorden schrijven. 

• Wij gebruiken hiervoor de methodiek van Jose Schraven. 

• Het eerste halfjaar staat in teken van de klankzuivere periode. Dan houdt in dat de kinderen 

de woorden schrijven zoals ze de woorden horen. Vanaf januari/februari komen de 

afspraken (niet-klankzuivere periode) om de hoek kijken.  

• De kinderen hebben 4 keer in de week een klein dictee om te oefenen met de 

spellingcategorieën. 

 

Rekenen 
 

• We werken op onze school met Wereld in getallen. 

• 4 keer in de week krijgen de kinderen een instructie les. De leerkracht geeft dan instructie 

over diverse rekendoelen. De rekendoelen zijn op de leerwand in het lokaal aanwezig. 

• In de groepen is ook veel aandacht voor het automatiseren van basisbewerkingen, zoals 

splitsen, optellen en aftrekken. Twee keer per jaar is er een meetmoment, waarop de 

leerkracht nieuwe doelen met de leerling stelt. 

• Naast de methode gebruiken de leerkrachten veel materialen van Met Sprongen Vooruit. De 

kinderen leren door deze materialen op een speelse manier met elkaar. 

 

 

Schrijven 

 
• Blijft een vak binnen onze school. Vooral in de groepen 3,4 en 5 krijgen de kinderen instructie 

in het schrijven. 

• De kinderen krijgen medio groep 4 een pen van school om netjes mee te schrijven. 

• De kinderen leren een verbonden schrift 

• De schrijfhouding en pengreep zijn een belangrijk onderdeel van de lessen.  

 

Blink (wereldoriëntatie) 

 
• In groep 3 werken wij nog niet expliciet met Blink. Vanuit Lijn 3 wordt er ook aandacht 

besteedt aan wereldoriëntatie. Lijn 3 kent 12 thema´s. Elk thema duurt 3 weken en binnen 

die weken worden er 3 lessen wereldoriëntatie aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Toetsen 
• Twee keer per jaar zijn er Cito toetsen, deze staan ook vermeld in de jaarkalender. 

• Er zijn ook meetmoment in de rest van het jaar, dit gebeurd door middel van 

methodetoetsen. De methodetoetsen worden afgenomen na een reken of leesthema. De 

leerkracht toetst de aangeboden instructies.  

• De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. 

 

Huiswerk 

 
• In groep 3 krijgen de kinderen het volgende huiswerk: letters om thuis te oefenen en af en 

toe woorden om te lezen. Het gaat er vooral om dat ze aan jullie laten zien wat ze kunnen! 

Als er specifiek iets is om te oefenen, dan zal ik daarover contact met u opnemen.  

 

Social media 

 
• Wilt u bij het maken van foto’s en filmpjes ook rekening houden met de privacy van anderen 

en het niet zomaar plaatsen op social media? 

 

Overige  
• Als er vragen of dingen zijn, kom gerust of doe een berichtje via Parro.  

 

Juf Linda. 


