Informatiefolder groep 3
Beste ouders / verzorgers,
jaar middels deze
informatiefolder toelichten. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog
vragen hebben, schroom dan niet om langs te komen.

Belangrijke da

Algemene informatie
De leerkracht
Op maandag en dinsdag staat Josine Paardekooper voor de groep en op
donderdag en vrijdag Brenda Post. Op de woensdagen zijn deze leerkrachten
om de week aanwezig.
In groep 3 is de afspraak dat ouders ’s morgens hun kind nog naar de klas
mogen brengen tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie mag u uw kind
buiten gedag zeggen en gaan ze zelfstandig de school in. De leerkracht
besteedt op deze momenten alle aandacht aan de kinderen. Als er
bijzonderheden zijn zoals een doktersafspraak, ophalen door iemand anders,
etc. kunt u een briefje meegeven of een mailtje sturen naar de leerkracht.
Mocht u de leerkracht persoonlijk willen spreken, kunt u binnen lopen vanaf
15.00 uur. Als de leerkracht tijd heeft kunt u meteen terecht. Zo niet dan zal
er een afspraak worden gemaakt.
Ouderhulp
Naast de hulp van onze klassenmoeder kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
We vragen u, ouders, te helpen met verschillende activiteiten en uitstapjes
((bijv. leesouders, creadoedag, Technolab, museum).
Zelfstandig werken
Dit leren de kinderen door middel van het stoplicht dat in de klas hangt. Het
stoplicht zorgt ervoor dat kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht.
Als het stoplicht rood is, moeten de kinderen geheel zelfstandig werken. Zij
mogen niet overleggen of zelf iets vragen aan de leerkracht. Als het stoplicht
op groen staat mogen kinderen met elkaar overleggen. Daarnaast heeft ieder
kind een vragenkaartje. Hiermee geeft het kind aan dat hulp van de
leerkracht nodig is. De leerkracht loopt een ronde door de klas om de vragen
te beantwoorden. Daarna werkt de leerkracht met een klein groepje aan de
instructietafel. De groep is verdeeld in drie niveaus, minimum, basis en plus.
Zo komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de kinderen. Tijdens
het zelfstandig werk maakt ieder kind werk op zijn of haar niveau.
Computers
We maken in de klas gebruik van mini-laptops (Skool-mates). Hier worden
educatieve spelletjes op gespeeld, bijvoorbeeld van “Veilig leren lezen” en
“Flits”. Dit zijn programma’s om het lezen te bevorderen. Op school werken
de kinderen ook op de computer met de software van de rekenmethode
“Pluspunt”. Ook kan het zijn dat uw kind extra oefening aangeboden krijgt
om thuis op de computer te oefenen.
Huiswerk
In principe krijgen de kinderen in groep 3 geen huiswerk. Mocht de
leerkracht extra oefening nodig vinden, dan gaat dit in overleg met de
ouders. Het is natuurlijk mogelijk om thuis vrijblijvend te oefenen op de
computer. Wel is het belangrijk om iedere dag met uw kind te oefenen met
lezen.
Groepspagina
Groep 3 zet regelmatig foto’s en kleine stukjes tekst op de groepspagina.
Houd de website dus goed in de gaten!

September
7 september 20:10 uur:
Informatieavond
27 september: creadoedag
November
Voortganggesprekken
Januari
17 januari: bibliotheek
bezoek
Citotoetsen spelling,
rekenen, DMT en AVI
Februari
Rapportgesprek
April
20 april 14:15 uur:
Groepsoptreden
24 april: Technolab
Juni
Citotoetsen spelling,
rekenen, DMT, AVI en
begrijpend lezen

Benodigdheden schooljaar
-

Multomap 23 rings eventueel
met tabbladen
Schaar
Kleurpotloden
Viltstiften
Lijmstift
Oordopjes voor de computer
Gymkleren en gymschoenen

Rapportage
Naast de methode gebonden toetsen nemen we Cito-toetsen af in januari en juni voor de vakken lezen, spelling, rekenen
en begrijpend lezen ( de laatste alleen aan het einde van het schooljaar). De scores van deze toetsen (A tot en met E)
geven het niveau van het kind aan. Kinderen met een hoge A krijgen extra uitdaging op het desbetreffende vakgebied,
terwijl kinderen met een lage C, D of E extra begeleiding krijgen. Mocht uw kind moeite blijven houden met 1 of meer
vakken dan overleggen wij met de intern begeleider, Marleen Stemerding. Het is prettig om regelmatig contact te hebben
over de vorderingen en het welbevinden van uw kind. In november nodigen we u uit voor een voortgangsgesprek, uw kind
krijgt dan nog geen rapport maar we bespreken de resultaten tot dat moment. Daarnaast krijgen de kinderen twee
rapporten mee, in februari en in juli. Na het eerste rapport zijn er rapportavonden. Hierna gaat het eerste rapport mee

.

naar huis. Mocht u tussendoor vragen hebben of de resultaten willen bespreken, dan is dat uiteraard mogelijk We maken
graag een afspraak met u. Het is handig hiervoor na schooltijd af te spreken, dan kunnen we uitgebreid de tijd nemen. U
kunt ons ’s middags aanspreken of mailen naar jpaardekooper@obsdevos.nl of bpost@obsdevos.nl .
Zorg voor leerlingen
Mocht een kind laag scoren binnen een bepaald vakgebied of mochten er gedragsmoeilijkheden zijn, dan wordt een
handelingsplan opgesteld. Hiervan wordt u als ouder uiteraard op de hoogte gesteld. Mocht het kind moeite blijven houden
met het vakgebied dan wordt overlegd met de intern begeleider Marleen Stemerding. Eventueel wordt uw kind dan
aangemeld voor het ondersteuningsteam (OT), waarin gespecialiseerde personen samen met school en ouders op zoek
gaan naar een goede oplossing voor het kind.
Extra handen in de klas
Meester Remon en meester Jacques zijn de onderwijsassistenten van onze school. Zij halen regelmatig groepjes uit de klas
om mee te werken. Dit schooljaar komt er een stagiaire van de opleiding tot onderwijsassistent stage bij ons lopen. Zij
heet Lamya Fater en zal enkele weken na de start van het schooljaar beginnen.
Inhoud van de vakgebieden
De vreedzame school en schoolregels
We werken met de “De Vreedzame School”. In de nieuwsbrief en op de website zal regelmatig informatie staan over de
lessen en de inhoud van deze methode.
Daarnaast keren de schoolregels dagelijks terug.
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. Iedere jongen en meid let op de veiligheid.
3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Rekenen
Voor het vak rekenen gebruiken we de methode Pluspunt. In groep 3 leren de kinderen de getallenrij tot 20 kennen,
getallen herkennen en gebruiken, klokkijken, sommen met erbij (+) en eraf (-) tot en met 10.
Taal / Lezen
We werken met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen( Kim versie) . In de klas wordt om de dag een nieuw woord geleerd.
Aan dit woord is een nieuwe letter gekoppeld. We leren bijvoorbeeld het woordje kip en hierbij de letter p. We spreken de
letters uit zoals je ze hoort bij het lezen; we zeggen bijvoorbeeld niet “pee” maar “p”. Bij Veilig Leren lezen is het mogelijk
om te werken met 3 verschillende niveaus. De kinderen die werken in maan-boekjes zijn de gemiddelde leerlingen. De
leerlingen die veel moeite hebben met leren lezen krijgen extra instructie en zitten in de ster-groep. Daarnaast is er een
werkboekje op een hoger niveau, het zon-boekje, de kinderen die daarin werken kunnen vanaf het begin van het jaar al
lezen op Avi-niveau M3. Zodra de kinderen meer letters kennen, gaan zij ook makkelijker woorden lezen en dus ook
moeilijkere boeken. Dit noemen we Avi-boeken. In groep 3 beginnen de kinderen met Avi Start en M3 (midden groep 3) en
lezen aan het eind van het jaar E3 (eind groep 3). Op school lezen de kinderen veel, maar ook thuis lezen is leuk én
belangrijk. Het is fijn als u thuis iedere dag 10 minuten samen leest. Daarnaast kunt u op internet veel leesspelletjes
vinden. Onze leesmethode heeft een website met veel informatie voor ouders en spelletjes voor uw kind.
www.veiliglerenlezen.nl
Circuitvorm
Op dinsdag, woensdag en donderdag start groep 3 met een gezamenlijke instructie. Om 9:15 Wordt de groep gesplitst
zodat de verwerking in circuitvorm uitgevoerd kan worden en de leerkracht veel aandacht aan de kinderen kan geven.
De helft van de groep blijft in groep 3 voor een instructie en de andere helft gaat bij hun oude kleutergroep werken. Hier
kunnen de kinderen nog in de hoeken werken. Na een half uur wordt er gewisseld.
Engels
In groep 3 krijgen de kinderen 1 keer per week Engelse les van onze Native Speaker. Er wordt gewerkt vanuit Early Bird,
hiervoor hebben alle leerkrachten een cursus gevolgd. De thema’s van de Engelse lessen sluiten aan bij de onderwerpen
van Veilig Leren Lezen. Tijdens deze les worden er liedjes gezongen en spelletjes gedaan, zodat de kinderen op een speelse
manier Engels leren. De leerkracht herhaalt de liedjes en spelletjes gedurende de week.

Schrijven
In groep 3 starten we met de grote bewegingen als voorbereiding op het schrijven. In januari wordt er gestart met de
methode pennenstreken. In groep 3 ontdekken de kinderen kleine letters, leestekens, cijfers en verbonden- en blokschrift.
Natuur en techniek
Voor dit vak werken we met Natuniek om meer te leren over de natuur, techniek en gezond gedrag. Ook kijken we “Huisje,
boompje, beestje”, een schooltelevisieprogramma over de aangeboden thema’s.
Verkeer
De methode Klaar over! leren de kinderen hoe zij veilig kunnen oversteken en hoe ze met andere weggebruikers om
moeten gaan. We werken uit een schrift, maar oefenen ook in de praktijk.
Creatieve vakken
Onder creatieve vorming vallen de vakgebieden handvaardigheid, tekenen, drama, muziek en dans. Iedere week is er tijd
ingeroosterd voor deze vakken.
Gym
De gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht Ruud Bol. De gymdag is maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen die niet overblijven zelf naar de gymzaal worden gebracht. Na de gymles lopen alle
kinderen met de leerkracht terug naar school.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. We kijken uit naar een fijn schooljaar!

