Informatie-avond groep 3
Welkom

Even voorstellen
Groep 3A:
Maandag en dinsdag Juf Mariel.
Woensdag t/m vrijdag Juf Katja.

Organisatie in groep 3
• Op tijd op school zijn.
• Dokters – en tandartsbezoek graag vooraf melden.
• Toiletbezoek, er is een jongens- en meisjestoilet. Dat laten we schoon
achter.
• Op school spreken wij Nederlands.
• Voordat uw kind naar school komt is een goed ontbijt belangrijk.
• Om 10.00 eten wij fruit. Om 12.00 eten wij brood. Bij beide
maaltijden drinken wij water.
• Op onze school wordt gezond getrakteerd.
• Wij gymmen twee keer in de week, na de gym doucht iedereen.
• Op gymdagen geen sierraden en makkelijke kleding aan.
• Veters strikken doen de kinderen zelf.

De lesstof in groep 3
De nadruk ligt in groep 3 op het leren lezen, schrijven en
rekenen.
•Lezen leren wij m.b.v. Veilig leren lezen.
•Rekenen leren wij m.b.v. Wereld in Getallen ( WIG)
•Schrijven leren wij m.b.v. Pennestreken.
•Ook voor verkeer en creatieve vakken gebruiken we een
methode.
•Daarnaast besteden we in alle vakken aandacht aan de
woordenschat. Het team is hier in getraind.
•Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van
de kanjertraining.

Kanjertraining en gedragsprotocol
• De kanjertraining wordt elke week gegeven.
• Positief gedrag wordt altijd gezien en beloond.
• De afspraken in de klas worden op positieve manier opgesteld.
• Negatief gedrag wordt benoemd en besproken in het
gedragsprotocol.
• Het gedragsprotocol op de Spiegel benoemt ongewenst gedrag.
• Jaarlijks wordt dit protocol besproken en opnieuw ondertekend door
alle kinderen en leerkrachten.

Rekenen
Voor rekenen gebruiken wij de methode Wereld in getallen.
In groep 3 leren de kinderen de getallenlijn t/m 100.
Ze leren sommen t/m 20.
Ze leren de betekenis van getallen binnen diverse contexten.

Leren lezen in groep 3
• Begin groep 3 ligt de nadruk op technisch lezen. Technisch lezen
is het lezen wat er staat.
• Het leesproces van uw kind kunt u vergelijken met het aanleren
van een voor u vreemde taal met vreemde tekens, bijvoorbeeld
Chinees.
• We leren klanken aan met bijbehorende letters. Met die klanken
en letters leren kinderen steeds nieuwe woorden maken en lezen.
• Deze woorden worden in de klas maar moeten ook thuis
intensief geoefend worden. Daarom geven wij regelmatig rijtjes
met woorden mee naar huis.
•Later in groep 3 krijgt het begrijpend lezen een grotere rol.

Lezen in groep 3
Lezen is iets wat wij op school veel doen met de kinderen maar wij
kunnen het niet alleen.
Wij hebben uw hulp nodig. U kunt ons op de volgende manier
helpen:
•Voorlezen, het liefst elke dag dit mag ook in uw eigen taal.
•Samen lezen met uw kind om te oefenen. Woordjes of boekjes,
elke dag 15 minuten.
• Lees de wereld om u heen.

Lezen en oefenen met uw kind
Veilig en Vlot
• Veilig en Vlot zijn losse woordjes die de kinderen moeten
oefenen. Dit doen we op school maar vragen u dit thuis ook te
doen. Gedurende elke kern krijgt u via basisschoolnet de
woordjes in een document om samen thuis te kunnen oefenen.
• Mocht u vragen hebben over het oefenen thuis dan kunt u een
afspraak met ons maken.

Afsluiting
•Ouderbetrokkenheid.
Wij hebben twee ouders gevraagd om ons als hulpouders te ondersteunen.
Daarnaast zullen wij af en toe een oproep doen voor activiteiten waarbij
we uw hulp kunnen gebruiken. Dit gaat via basisschoolnet of via de
groepsouders.

•Tijd voor vragen….
Op lesdagen hebben wij voor schooltijd beperkt de tijd, deze tijd besteden
wij graag aan het verwelkomen van de kinderen. Indien u vragen heeft
m.b.t. het leren van uw kind dan kunt u een afspraak met ons maken voor
na schooltijd.

