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27 augustus 2018,
Betreft: Groep 3
Beste ouders en/of verzorgers van groep 3a en 3b,
Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en
schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren
lezen. Deze methode bestaat uit 12 kernen (hoofdstukken). Via brieven wordt u
op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt
inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te
laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra
motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!
Kom daarom ook naar de ouderavond op: dinsdag 4 september van 19.00 –
19.45 uur. Tijdens de informatieavond wordt er inhoudelijk ingegaan op wat de
kinderen leren in groep 3. Wij laten ook zien hoe wij in groep 3 werken. Indien u
niet wilt dat uw kind op de foto staat tijdens de presentatie, kunt u dit doorgeven
aan de leerkracht.
Wij gaan er met elkaar een fijn en leerzaam schooljaar van maken. Het thema ik
in de klas staat centraal de eerste vier weken. De kinderen maken kennis met
klasgenootjes, het lokaal, de leerkrachten, de regels en de werkwijze en
materialen van groep 3. Hiervoor hebben de kinderen een multomap nodig met
24 gaatjes en een etui met schaar en plakstift.
Lezen
Op de eerste schooldag hebben wij het verhaal voorgelezen over Rik, die niet
naar groep 3 wil, omdat hij denkt dat hij dan al moet kunnen lezen. Uw kind
leert eerst de 'i' via het woordje 'ik' en heeft een 'ik-boekje' mee naar huis
gekregen. Vervolgens leert uw kind de 'm' via het woordje 'maan' en de 'r' via
het woordje 'roos'. In het lokaal van groep 3 hangen wandplaten van 'ik' (een
spiegel), 'maan' en ‘roos’, en een letterlijn met de i, m en r. Zo leren wij samen
spelenderwijs lezen.
In deze kern leert je kind de letters m - r - v - i - s - aa - p - e en de
woorden ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en.

Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van
nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, en regels
en afspraken die gelden in de groep.
Thuis kunt u met uw kind spelletjes spelen. Via de volgende link vindt u tips:
https://www.zwijsen.nl/inspiratie en
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/mijn-kind-leert-lezen-kern-1
Met rekenen starten wij met tellen en de getalsymbolen tot en met 10. Dit kunt
u ook thuis met veel spelletjes, zoals domino en dobbelspelletjes, oefenen.
Wij hebben gym op donderdag en vrijdag. Groep 3a mag op vrijdag om 8.20 uur
met de leerkracht naar binnen.
Veel plezier alvast en graag tot ziens op de ouderavond!
Met vriendelijke groeten,
Leerkrachten groep 3
Groep 3a:

Petra Kampstra (ma, di, wo en do)
pkampstra@dedijsselbloem.nl
Denise Heemskerk (stage ma en di, vr)
dheemskerk@dedijsselbloem.nl

Groep 3b:

Llanah van de Graaf (ma, di en wo)
lgraaf@dedijsselbloem.nl
Sandra Muyres (do en vr)
smuyres@dedijsselbloem.nl

