Groep 3
Dagopening
We houden 3x in de week
een vertelkring. Daarnaast
vertellen we 2x per week
een Bijbelverhaal en zingen
we liedjes.
Rekenen
We volgen de methode
Rekenrijk. Spelenderwijs
bekijken we de sommen uit
het tekstboek of werkboek
(inleiding),vervolgens legt
de leerkracht de opgaven uit
het werkboek uit (instructie)
en dan gaan de kinderen
zelfstandig aan de slag
(verwerking). Aan de orde
komen; het automatiseren
van sommen tot 10 en getal
inzicht tot 100.

Lezen
Kinderen leren in groep 3
lezen. Wij volgen de
methode Veilig Leren Lezen
(KIM-versie). Dit is een
methode waarin je leert
lezen op eigen niveau. Veilig
leren lezen is opgebouwd uit
12 thematische kernen. Elke
les begint en eindigt met een
gezamenlijke activiteit. De
kinderen werken met allerlei
materialen zoals lees en
werkboekjes, het
computerprogramma en de
letterdoos etc. Ook leren de
kinderen werken met het
planbord. In groep 3 staat
lezen het hele jaar centraal.
Na de voorjaarsvakantie
gaat groep 3 tutorlezen. Elk
kind leest dan samen met
een kind uit groep 8. Het is
heel belangrijk dat de
kinderen ook thuis veel
lezen.

Schrijven
We werken uit de methode
Pennenstreken. De kinderen
leren de schrijfletters eerst
los schrijven en in het
tweede deel van het jaar
leren de kinderen aan elkaar
te schrijven. We schrijven
het hele jaar met een
driehoekig potlood.
We letten goed op de juiste
houding en pengreep. Wilt u
thuis ook op de pengreep
letten!

Kinderen leren liedjes, leren
luisteren naar muziek en zelf
muziek te maken.

Techniek
We werken met de
techniektoren waarin allerlei
lessen en bijbehorend
materialen zitten. Ze leren
bijvoorbeeld zeep maken,
muurtjes metselen etc.
Gym / Sport
Twee keer in de week
hebben de kinderen gym. Op
maandag van vakdocent
Paul van de Brink in de
gymzaal aan de Marie
Curieweg. Start om 8.30
uur. Op vrijdag krijgen ze
gym van juf Annemieke. De
kinderen dragen een korte
broek en T-shirt en gympen
met harde zolen. Een
gympakje mag natuurlijk
ook.

Engels
In groep 3 herhalen we de
lesstof uit de methode My
name is Tom. Ook kijken we
het programma Engels met
Raaf van schooltv.
Verkeer
Een keer in de twee weken
krijgen de kinderen verkeer.
We maken klassikaal een
werkblad en houden een
groepsgesprek.
Wereldoriëntatie
Het gehele jaar komen er
verschillende thema’s aan
bod. We gaan 3x naar het
bos en kijken naar Studio
Snugger.
Muziek
We starten dit jaar met een
nieuwe digitale methode.

Wie, wat, waar, wanneer?
Paula: Maandag t/m
woensdag
Annemieke: woensdag t/m
vrijdagochtend
Klassenouder
Onze klassenouder is de
moeder van Zoë.
Mailadres:
Groep3@groenvanprinsterer
school.nl

