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Voorwoord
Dit boekje is bedoeld om u een beeld te geven van het reilen en zeilen in groep 3 en
van waar we in de klas zoal aan werken. Voor de kinderen is het een grote stap om
van de kleutergroep naar groep 3 te gaan. Ze hebben nu hun eigen tafel met een
laatje waar hun eigen spulletjes in zitten. Dit jaar krijgen de kinderen veel nieuwe
vakken, en werken ze in werkboekjes.
In onze groep zitten 17 kinderen. Ze zitten in groepjes van 3 of 4. De groepjes
veranderen gedurende het schooljaar een aantal keer van samenstelling. De
kinderen hebben maandag t/m vrijdag in de klas les van juf Yanna. De gymles wordt
op woensdag verzorgd door meester Anton (vakleerkracht) en op vrijdag door juf
Anita. Op donderdagochtend is de les HVO van juf Dineke en de les GVO van juf Els.
Algemene informatie
‘s Ochtends om 8.30 uur verzamelen we naast de pingpongtafel op het plein.
Wanneer de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, hangen zij hun jassen op aan de
kapstok naast ons lokaal. De tassen leggen wij in bakken in de lege ruimte naast het
lokaal. Altijd als we van buiten komen, wassen we eerst onze handen. De
werkboekjes die we die dag nodig hebben, liggen in het midden van het groepje op
tafel. We beginnen de dag met het bespreken van de dag en datum en het lesrooster.
Het lesrooster hangt op het bord, met plaatjes erbij. Ernaast hangt een magneet,
die we na elke les verschuiven naar het volgende vak.
Ook kunnen de kinderen bij de start van de dag even wat vertellen. Op maandag
bespreken we in tweetallen, groepjes of klassikaal wat we in het weekend gedaan
hebben.
Specifieke vakken
Rekenen
In groep 3 werken we met de methode ‘De wereld in getallen’. De leerstof wordt
aangeboden in blokken van 4 weken. Na elk blok volgt een toets, waarna gekeken
wordt wie er nog extra oefenstof nodig heeft. De methode biedt tevens genoeg extra
uitdaging voor kinderen die de lesstof beheersen.
Iedere les starten we met een klassikale instructie. Kinderen die hieraan voldoende
hebben, gaan zelfstandig met de leerstof aan de slag. Voor de zwakkere rekenaars
is er verlengde instructie, waarna ook zij aan de slag kunnen. De methode kent drie
niveaus: het minimumniveau, basisniveau en plusniveau. Ook wel: aanpak 1, 2 en 3.
In groep 3 is dit pas vanaf januari. Ook biedt de methode extra oefenstof op de
computer, waar we vanaf binnenkort wekelijks mee gaan werken.

Aanvankelijk lezen: taal/lezen/spelling
Wij maken gebruik van de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen (Kimversie). Deze methode is opgebouwd uit 13 kernen (hoofdstukken) waarin rond een
thema wordt gewerkt. We zijn begonnen met kern start en gaan straks verder met
kern 1 t/m 12 en kern afsluiting. Kern 1 t/m 6 bestaan uit 10 lessen. Vanaf kern 7
zijn er 15 lessen per kern.
De methode leert kinderen lezen aan de hand van aangeboden
“structureerwoorden”. Door deze woorden te zien, horen en spreken, leren de
kinderen de letters en klanken te verbinden. In deze methode is het “zoemend”
lezen een nieuwe component. Dit betekent het aanhouden van de klank.
Bijvoorbeeld: iiiiiikkkkkk lezen in plaats van i - k => ik.
De methode biedt veel materialen en oefenstof waarmee de kinderen aan de slag
gaan en al snel nieuwe woorden kunnen vormen met de aangeleerde letters.
Vanaf kern 1 werken we met Veilig & Vlot boekjes, waarmee de letterkennis kan
worden geautomatiseerd en het vloeiend lezen wordt gestimuleerd.
Tijdens en na elke kern wordt de voortgang en ontwikkeling van de kinderen
nauwkeurig in de gaten gehouden, om eventuele leesproblemen vroegtijdig te
kunnen signaleren. Omdat niet ieder kind in hetzelfde tempo leert, zijn er
verschillende materialen die aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen.
Zo blijft het leren lezen voor ieder kind een uitdaging! We starten de les met een
klassikale instructie, waarna de kinderen op hun eigen niveau aan de slag gaan met
de verwerkingsstof.
Meer informatie over de methode is te vinden op: www.veiliglerenlezen.nl
Hier is onder andere te zien welke materialen er bij de methode gebruikt worden in
de klas.
Schrijven
Bij het vak schrijven maken we gebruik van de methode “Pennenstreken”. De
nieuwste versie hiervan sluit aan op de Kim-versie van Veilig Leren Lezen. Als er een
nieuwe letter is aangeleerd, leren we daar direct de schrijfletter bij. Tijdens de
schrijfles werken we aan meer dan enkel de letters. Ook concentratie is heel
belangrijk om netjes te kunnen schrijven. Hier hebben we de afgelopen weken al
heel hard aan gewerkt! Daarnaast doen we oefeningen om de spieren los te maken
en te ontspannen.
De schrijfletters worden eerst ‘los’ aangeleerd. Later in het schooljaar leren de
kinderen aan elkaar schrijven. Hierdoor ontwikkelen ze een gelijkmatig handschrift
en leren ze de juiste schrijfrichting van de letters aan.

Gym
De gymlessen vinden zoveel mogelijk buiten plaats op het veld achter de school. Bij
slecht weer gymmen we in de gymzaal De Blikken. De gymtijden zijn u al bekend,
maar worden hieronder herhaald:
-

Woensdag 8.30 - 9.15 uur (meester Anton geeft de gymles)
Vrijdag 10.30 - 11.15 uur (juf Anita geeft de gymles)

Op dinsdag en donderdag krijgt u bij slecht weer een mail, zodat u weet dat er de
volgende dag in de gymzaal gegymd wordt. Op woensdagochtend starten de kinderen
dan bij De Blikken. Krijgt u geen mail, maar blijkt het op woensdagochtend toch
slecht weer te zijn? Dan kunt u uw kind gewoon naar school brengen en doen wij een
spelles in de speelzaal van school. Deze les wordt dan door de groepsleerkracht
verzorgd.
Wanneer wij buiten gymmen zijn gymkleren/schoenen geen vereiste. Wel zijn
sportieve schoenen aan te raden. Als wij binnen gymmen, zijn gymschoenen wel een
vereiste en mogen er ook gymkleren meegegeven worden. Kinderen die in de
gymzaal geen gymschoenen bij hebben, kunnen gewoon op blote voeten meedoen.
Als uw kind wegens gezondheidsredenen niet mee kan doen met de gymles,
ontvangen wij hiervoor graag een briefje voor de juf.
Wereldoriëntatie
Wij werken met de methode Blink aan verschillende projecten. Zo zijn we gestart
met het eerste project over de ruimtevaart. De Blinklessen volgen groep 3 en 4
samen in het lokaal van groep 3. Bij een project horen werkbladen, digibordlessen
en knutselprojecten. De projecten sluiten afwisselend aan bij de verschillende
vakken van wereldoriëntatie.
Engels
De methode Join In biedt onderwijs in het vak Engels van groep 1 t/m 8. In groep 3
gaan we hier binnenkort mee van start. In de methode staat het luisteren naar en
spreken van de Engelse taal centraal. Dit gebeurt op interactieve wijze en met
verschillende werkvormen, zoals bijvoorbeeld met een lied.
Muziek
In week 2 van het schooljaar zijn we begonnen met het vak muziek en hebben we
het liedje ‘Ben je wakker’ voor het eerst gehoord. Sommige kinderen konden al een
beetje meezingen! Muziek staat wekelijks op het programma. Naast het leren zingen
van liedjes zullen we ook gebruik gaan maken van de instrumentenkast op school.
Bij muziek hoort vanzelfsprekend ook bewegen en dansen, en dus vormt dit vak een
leuke afwisseling met de andere vakken.

Tekenen/handvaardigheid
Ook tekenen of handvaardigheid komt wekelijks terug in het rooster. Vaak heeft het
knutselwerk samenhang met een onderwerp of gebeurtenis. Het onderwerp wordt
geïntroduceerd op een manier die aansluit bij de leefwereld en interesse van de
kinderen, zodat ze zich een voorstelling van de opdracht kunnen maken. We werken
met verschillende materialen.
En verder…
Verder werken we in de klas dagelijks aan allerlei sociale vaardigheden, zodat wij
als gezellige en harmonieuze groep een fijn schooljaar hebben. Door middel van
groepsspelletjes, coöperatieve werkvormen en energizers (korte beweegspelletjes
tussendoor) investeren we in groepsvorming. We hebben met elkaar bedacht welke
regels wij belangrijk vinden en hebben deze ondertekend en opgehangen in de klas.
Hier kunnen we op terugpakken als er een conflict is.
Tevens zijn we schoolbreed bezig om actief met de kinderen te werken aan de
executieve functies. Het gaat hierbij in groep 3 vooral om taakaanpak, planning en
organisatietaken. In groep 3 leren de kinderen zelfstandig werken (soms met en soms
even zonder hulp van de juf). Ze leren hoe ze hun werk moeten aanpakken en hoe
ze het succesvol kunnen maken. Ook het omgaan met uitgestelde aandacht komt in
groep 3 duidelijk aan bod: kinderen willen nog vaak tussendoor wat aan de juf (of
elkaar) vertellen. Ze leren nu onderscheid maken: wat is echt belangrijk, en wat kan
nog even wachten tot straks om te vertellen? En ook: wat kan ik doen als juf iemand
anders aan het helpen is, maar ik ook hulp nodig heb?
Ook het werken met een tijdsindicatie leren we al in groep 3. Zo hebben we een
timer in de klas, die aan wordt gezet zodra de kinderen zelfstandig gaan werken en
bij eet- en drinkmomenten. Zo kunnen ze zien hoe lang ze nog de tijd hebben. Deze
timer maakt tijd ook inzichtelijk voor kinderen die nog geen klok kunnen kijken (wat
we in groep 3 wel gaan leren!).
Tijdens het eten en drinken nemen we even een moment van rust. Dit doen we door
eerst een aantal minuten met de timer en in stilte te eten. Zo kan iedereen in alle
rust eten en drinken. Na de timer leest de juf elke dag een stukje voor. Momenteel
lezen we uit het boek ‘De Gorgels’. De kinderen vinden dit een erg leuk boek! Tijdens
het voorlezen kunnen ze nog even verder eten en drinken totdat de timer voor de
tweede keer afloopt.

Praktische informatie
Schooltijden groep 3
Maandag

8.30 - 14.00 uur

Dinsdag

8.30 - 14.00 uur

Woensdag

8.30 - 12.30 uur

Donderdag

8.30 - 14.00 uur

Vrijdag

8.30 - 12.30 uur

Schoolvakanties 2020 - 2021 regio Zuid
Zomervakantie

11 juli 2020 t/m 23 augustus 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021 t/m 21 februari 2021

Goede vrijdag

2 april 2021

Tweede paasdag

5 april 2021

Meivakantie

24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021 en 14 mei 2021

Tweede pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021 t/m 5 september 2021

Contact
Heeft u vragen of wilt u informatie over uw kind doorgeven,
dan kunt u bellen naar school: 0118 602 857 of
mailen naar juf Yanna via
yannaalejandroperez@archipelscholen.nl

