
     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep  3 

Juf Kirsten, Juf Adriënne, 

Juf Karin, 

Juf Linda en juf Marieke 

 

 Gym 

Er wordt op dinsdag gegymd in de 

grote gymzaal aan de Stijkelstraat. 

Daarnaast speelt groep 3 elke 

middag buiten. Kinderen dragen 

schoenen met een stevige zool 

tijdens de gymles en laten hun 

sieraden thuis.  

 

 

Lezen 

• We gebruiken ‘Lijn 3’ als 
methode. 

• Het is heel belangrijk dat letters 
benoemd worden als klanken 
(ah, buh, duh en geen aa, bee, 
dee).  

• Leerlingen leren letters. Met 
deze letters leren ze woorden 
lezen en schrijven.  

• Er wordt thematisch gewerkt. 

• Er is veel aandacht voor spelling 
en woordenschat. 

• Het is belangrijk om zowel op 
school als thuis veel te lezen! 

• Uw kind krijgt na elk thema 
oefenmateriaal mee naar huis.  

• Via social schools ontvangt u de 
doelen van het nieuwe thema.  

• Thuis kunnen leerlingen ook met 
de software van school oefenen 
met Lijn 3. 

 

Schrijven 

Er wordt geschreven met een potlood 
van school. De leerlingen leren het 
verbonden schrift in groep 3. We 
maken onderscheid tussen lees- en 
schrijfletters.  

Rekenen 

We gebruiken de methode ‘Pluspunt’. 
In groep 3 leren de leerlingen 
automatiseren tot en met 10, 
sommen maken tot en met 20,  
getallen herkennen tot en met 100 en 
hele uren klokkijken. We maken 
gebruik van het rekenrek, blokken, de 
verliefde harten, tweelingsommen en 
splitsbloemen.  

 

Ouderhulp in de klas 

Vanaf eind februari zoeken we ouders 
die met een groepje leerlingen willen 
lezen. Een oproep hiervoor volgt in het 
nieuwe jaar. Wanneer we ouderhulp 
nodig hebben voor een excursie of 
handvaardigheidactiviteit wordt u 
hiervoor benaderd via social schools.  

 

Social Schools 
 

• Via Social Schools zullen we 
om ouderhulp vragen. 

• Ook zullen we geregeld foto’s 
plaatsen van activiteiten.  

 
 

Zelfstandig werken 

Leerlingen maken gebruik van een 
dobbelsteen. Via deze dobbelsteen 
laten ze de leerkracht of 
medeleerlingen weten of ze hulp 
nodig hebben, of ze beschikbaar zijn 
voor een hulpvraag van een ander of 
dat ze niet gestoord willen worden 
tijdens hun werk.  

Plusaanbod in de groep 

Voor leerlingen die meer aankunnen 
bieden wij verdiepend en 
verbredend werk binnen de klas. 
Indien uw kind hiervoor in 
aanmerking komt hoort u dat van 
ons.  

Specifieke informatie over de 
groep 
 

• In de etui zitten een van school 
gekregen potlood, gum, 
puntenslijper en een lijmstift. 

• Er is een inloop van 8:20 tot 
8:30 en van  13:20 tot 13:30. 

• Rond elke vakantie krijgen de 
leerlingen een nieuwe plaats in 
de klas. 

• Ouders zijn niet meer 
aanwezig bij de verjaardagen. 

• Het is belangrijk om thuis ook 
te oefenen met lezen! 

 

 

 

 

Belangrijke data 
studiedagen:   
2 oktober 2018   24 juni 2019 
13 november 2018 (middag) 12 juli 2019 
6 december 2018 
1 februari 2019   aangepaste lestijd: 
4 februari 2019   21 december middag 
4 april (middag)   vrij 
21 juni 2019 

 

 

Didactische aanpak  

Sommige kinderen begrijpen de 
instructie snel en kunnen vlot aan de 
slag, andere kinderen hebben meer 
uitleg nodig. We werken hiervoor 
volgens 3 aanpakken (1 ster, 2 sterren 
en 3 sterren). Na elk toetsmoment 
kan deze indeling wijzigen.  

 
 

Pedagogisch klimaat  

• We werken volgens PBS 
(positive behaviour support). 
Alle leerlingen krijgen wekelijks 
aangeleerd hoe ze zich horen te 
gedragen in de school.  

• Bij goed gedrag wordt er 
beloond met een compliment of 
een token. Als er 100 tokens zijn 
verdiend, volgt er een 
groepsbeloning.  

• Wanneer een leerling gedrag 
van een medeleerling als 
storend ervaart wordt stop-
loop-praat ingezet.  

• Incidenten worden 
geregistreerd.  
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