INFORMATIE GROEP 3 2018-2019
Informatieblad over de gang van zaken in groep 3 – schooljaar 2018-2019
Leerkrachten: Marit Krabbendam en Debora Penning
Onze mailadressen voor als u vragen heeft:
m.krabbendam@kindcentrumhetspectrum.nl en d.penning@kindcentrumhetspectrum.nl
Spectrum – app/Digiduif
Vanaf dit schooljaar gebruiken we digiduif niet meer.
Nu ontvangt u de informatie via de Spectrum-app. Heeft u deze nog niet of heeft u er
problemen mee? Bij de leerkracht kunt een handleiding krijgen zodat u de app kunt
installeren.
Niveaugroepen
We werken in niveaugroepen bij rekenen en lezen.
Na iedere bloktoets delen we de groepen in.
We werken in 3 groepen:
 Blauw= minder instructie, extra uitdaging.
 Groen= basis, gewone lesstof.
 Geel= extra uitleg, extra aandacht
Extra werkboekjes: Dit proberen we zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het niveau van het kind.
Extra spelmateriaal voor rekenen en spelling op een passend niveau.
Nieuwe activiteiten

2x per week Atelier:
Maandagmiddag of dinsdagmiddag en vrijdagmiddag: Dit doen we samen met groep 3. De leerlingen
krijgen in die tijd les in vakken als: muziek, techniek, natuur, handvaardigheid of tekenen. Dit gedurende
een aantal blokken per jaar.

Bibliotheek bezoek: Om het leesplezier te bevorderen gaan we dit jaar een aantal keren per jaar met de
hele groep naar de bibliotheek om boeken te lenen. Op deze manier maken de kinderen kennis met de
bibliotheek. Weet u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek? Wij bevelen dit van harte aan.

Technisch lezen: Veilig Leren Lezen – dit leren de leerlingen in groep 3:

Het leren lezen staat centraal in groep 3.

De methode bestaat uit 12 boekjes. Die noemen we kernen. Na elke kern is er een toets. Zo houden we
goed zicht op de ontwikkeling van het lezen.

In januari hebben de leerlingen alle letters en tweetekenklanken (ui, ou, oe, eu, au enz.) geleerd. Daarna
komt de aandacht te liggen op het tempo lezen, moeilijkere woorden lezen en begrijpend lezen.

De leerlingen krijgen een mapje mee met woordbladen. Het is de bedoeling dat u daar thuis ook mee
oefent. Uiteraard is het belangrijk om boekjes voor te lezen of zelfstandig of samen te lezen.
Rekenen: Alles telt – dit leren de leerlingen in groep 3:

Getallenrij t/m 100 kennen

Inzicht in getal-relaties: wat komt er voor 18? Welke getallen zitten er tussen 20 en 30? Enz..

Automatiseren van de splitsingen van 1 t/m 10. De splitsingen van 10 noemen we de verliefde harten.

Automatiseren optellen en aftrekken optel- en aftreksommen t/m 20

Klokkijken: heel en half uur

Rekenen met geld: euro’s

Kennis maken met meten en wegen

Verhaaltjes sommen leren begrijpen

als aanvulling op de methode maken we gebruik van de methode Met sprongen
vooruit.
hierin zitten veel rekenspelletjes die we soms klassikaal en soms in een klein groepje spelen.
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Tips voor thuis:

Geef uw kind een horloge of vraag regelmatig aan uw kind hoe laat het is.

Oefen de splitsingen en de verliefde harten
Schrijven: Pennenstreken – dit leren de leerlingen in groep 3:

De leerlingen leren de schrijfletters. Zodat ze uiteindelijk aan elkaar leren schrijven en een vlot en leerbaar
handschrift ontwikkelen.

Ook worden het cijfer schrijven geoefend.

Uw kind krijgt een blad mee waarop de schrijfletters staan afgebeeld. Dan weet u ook hoe uw kind de letter
moet schrijven.
Sociaal-emotioneel leren
De methode die we gebruiken heet KWINK en gaat over sociaal-emotioneel leren. We vinden het belangrijk dat
we actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen werken. We willen dit samen met u doen. Om u
zo goed mogelijk hierbij te betrekken. Dit zullen we doen via de Spectrumapp.
Wilt u meer weten? Ga dan naar www.kwinkopschool.nl en bekijk het introductiefilmpje.
Wilt u extra tips voor thuis hebben?
Bekijk het Kwink magazine op www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine
Gym

Onze groep gymt op donderdagmiddag. U kunt uw kind om15:30 uur ophalen bij de gymzaal aan de
Oosterstraat.

Gymkleding: kort broekje, shirt met korte mouwen, turnpakje (zonder ruches), gymschoenen. (geen
turnschoentjes want daarmee kun je niet hardlopen)

Lang haar vastbinden tijdens de gymles.

Geen sieraden tijdens de gymles dragen, liever thuislaten.
Algemene zaken:

Het is niet de bedoeling dat uw kind van alles van thuis meeneemt naar school.

Wilt u tijdig doorgeven aan de leerkracht als uw kind gaat trakteren voor haar/zijn
verjaardag.

Laat uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje het liefst buiten schooltijd uitdelen.

Als uw kind het prettig vindt mag het een bidon mee naar school nemen. Op school
mogen de kinderen de bidon vullen met water.

Wij merken dat ouders soms te lang met vragen, onduidelijkheden e.d. blijven
rondlopen. We willen u met klem vragen om dit niet te doen maar gewoon naar de
leerkracht toe te komen.

Heeft uw vragen of opmerkingen? Na schooltijd hebben we tijd voor u!

Bij de ingang van het lokaal ligt een kladblok/schrift waarop u dingen kunt opschrijven die wij moeten
weten.
Belangrijke personen
o Intern begeleider: Joke van Gerven
o Logopedist: Mitzi van den Engel
o Oefentherapeut: Lesley van Leur
o De vaste invaller: Vivian Bras
o De gezinsspecialist: Joan
We hopen op een leerzaam en gezellig schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Debora Penning en Marit Krabbendam
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