INFOKAART
Algemeen
Op de kalender, in de schoolgids en in het schoolplan is veel informatie te vinden over onze
school. Alle algemene informatie is te vinden op onze website: www.armhoefseakker.nl.
Hieronder vindt u praktische informatie die specifiek voor groep 3 het komende jaar van
belang is.
Schooltijden:
Maandag
08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Dinsdag
08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur
Donderdag 08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Vrijdag
08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
De vrije dagen en het vakantierooster kunt u vinden op de schoolkalender en op de
website.
Werkdagen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3
Monique
Monique
Monique
Monique
Monique

3-4
Bianca
Bianca
Lieke
Bianca
Bianca

Binnenkomst in de ochtend.
Als om 08.25 uur de zoemer gaat, komen de kinderen rustig naar binnen. Een van de juffen
zal de kinderen bij de blauwe poort opvangen. De kinderen mogen via het schoolplein naar
de klas. Bij de klas worden de kinderen opgevangen door de andere juf.
Binnenkomst in de middag.
Zowel de kinderen die thuis eten als de kinderen die op school overblijven, verzamelen
op de grote speelplaats. Om 12.55 uur gaat de poort open en lopen de kinderen zelfstandig
naar hun klas.
Aan het eind van de ochtend en de middag.
Zowel ‘s ochtends als ‘s middags loopt de groepsleerkracht de eerste weken van het
schooljaar met de kinderen naar de poort. De kinderen kunt u ophalen bij de grote blauwe
poort tussen het hoofdgebouw en de gymzaal. U wordt verwacht buiten de poort te
wachten.
BSO
Als uw kind op vaste dagen gebruik maakt van de BSO, zou u dat dan
willen doorgeven aan ons? Wij maken dan een lijstje, zodat we uw kind
naar de BSO kunnen sturen. Graag ook doorgeven van welke BSO uw
kind gebruik maakt.

Verjaardag kind
In groep 3 vieren we de verjaardag van de kinderen voor de fruitpauze van 10.15 uur. Dit
feestje vieren we in de klas en zonder ouders. De kinderen zingen liedjes, spelen spelletjes
op het smartboard en mogen de traktatie uitdelen. Zij trakteren alleen in de eigen klas en
niet meer de andere leerkrachten. Op dit moment zijn de traktatieregels aangepast
vanwege corona. De traktatie moet in de winkel al per stuk verpakt zijn. De traktatie wordt
aan het einde van de dag uitgedeeld en mee naar huis gegeven. Helaas zijn traktaties zoals
zelfgebakken cakejes, zelf samengestelde snoepzakjes en fruitspiesen op dit moment niet
toegestaan. Graag uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uitdelen, tenzij dit voor
de hele klas is. Dit streven wij na om het gevoel van buitensluiting te voorkomen.
Pauze
Groep 3 heeft pauze van 10.15 uur tot 10.30uur. Ze mogen op de kleine en de grote
speelplaats spelen.
Fruit
Net zoals in groep 2 mogen de kinderen een stukje fruit meenemen. Bij binnenkomst in de
ochtend leggen zij hun bakjes met fruit (gepeld of gesneden) voorzien van naam in de
fruitbak. Ook mogen de kinderen een flesje water meenemen om uit te drinken.
Uitstapjes
Wanneer er uitstapjes gepland zijn, horen jullie dat tijdig. De klassenouders of wij sturen
een mail met daarin de vraag of er ouders zijn die willen rijden en begeleiden. Mochten
jullie zelf leuke ideeën hebben voor kosteloze uitstapjes dan horen wij dat graag.
WC-gebruik
Kinderen mogen tijdens de uitleg niet meer naar de wc. Dat kan in het begin zeker wennen
zijn. Laat uw kind daarom voordat het naar school gaat naar de wc gaan. Tijdens het
zelfstandig werken mogen de kinderen wel gaan. Daarover hebben we afspraken gemaakt
met de klas.
Gym
Dit schooljaar gymmen de groep 3 op maandag en donderdag. De kinderen moeten
gymschoenen dragen met een goed profiel, dus geen balletschoentjes. De gymschoenen
mogen alleen binnen gebruikt worden en mogen geen zwarte zolen hebben. Kinderen met
lange haren moeten een elastiekje in en ook sieraden moeten voor de veiligheid af. Voor
elke vakantie gaat de gymtas mee naar huis. Mochten jullie de gymkleren vaker uit willen
wassen, dan is dat natuurlijk geen probleem en mogen de kinderen tussendoor de tassen
mee naar huis nemen. Vergeet echter niet de gymtas na de vakantie weer mee terug naar
school te geven. Zonder gymkleding/schoenen kunnen de kinderen niet meedoen met de
gymles.
Groep 3 Monique Maandag:
13.15u-14.00u
Donderdag: 14.00u-14.45u
Groep 3-4 Bianca
Maandag:
14.00u-14.45u
Donderdag: 13.15u-14.00u
Verjaardagen ouders
In groep 3 hebben we helaas geen tijd meer om cadeautjes te knutselen
voor jarige papa’s en mama’s.

Basisschoolapp en mail
Ziekmeldingen graag via de app/ mail voor 8.15 uur.
Monique Melief is te bereiken via het volgende mailadres: monique.melief@xpectprimair.nl
en Bianca Kats is te bereiken middels bianca.kats@xpectprimair.nl Juf Lieke is te bereiken
via: lieke.cijsouw@xpectprimair.nl Omdat juf Lieke enkel de woensdagochtend voor groep
¾ staat willen we jullie vragen haar niet in iedere mail cc te zetten.
Computerprogramma’s
De kinderen kunnen thuis gebruik maken van oefensoftware. Wij zullen u hierover apart
informeren en de codes toesturen. Dit gaat via thuis.basispoort.nl. De meeste ouders
hebben hier vorig jaar al een account voor aangemaakt. Via deze site kunnen de kinderen
oefenen met de software van Zoem de bij. Dit sluit precies aan bij wat we op school
aanbieden. Wanneer we nieuwe letters leren, wordt het programma ook weer moeilijker en
uitgebreid. Een handleiding hiervan zullen we toevoegen bij onze eerste nieuwsbrief.
Mocht u thuis toch niet (meer) kunnen inloggen via basispoort, dan horen we dat graag en
dan zullen we een nieuwe link toezenden voor het (her)activeren van uw account.
Koptelefoons
In groep 3 werken we regelmatig met devices. In de klas zijn voor alle leerlingen oortjes
aanwezig.. Mocht uw kind liever een koptelefoon willen gebruiken, dan mogen ze die zelf
meebrengen. Deze zal alleen door uw kind gebruikt worden en in de eigen la bewaard
worden. Dit is voor eigen risico.
Lesstof
Regelmatig krijgen jullie per mail een ouderbrief waarin staat wat er de komende periode
in groep 3 aangeboden wordt.
Technisch lezen
Op de deur van de klas vindt u een poster waarop staat wat er in de kern van Veilig Leren
Lezen aan bod komt. Na elke kern wordt er getoetst. Wij mailen voorafgaand aan de toets
een lijstje met woorden, zodat er thuis geoefend kan worden. Daarop staat ook een
normering aangegeven, zodat u weet wat er van uw kind verwacht wordt.
Thuis lezen is in groep 3 heel erg belangrijk. In groep 3 verklanken we de letters fonetisch.
Dus kim wordt gelezen als kkk-iii-mmm en niet als [kaa-ie-em]. Bij het lezen worden de
woorden zoemend gelezen. Dat wil zeggen dat we de klanken lang aanhouden:
ssssiiimmm-sim. Als we spellen, hakken we de woorden in stukjes: sim= s-i-m.
Rekenen
Op school hebben we de methode Rekenrijk. Dit schooljaar staat het automatiseren van
sommen tot 10 centraal. Hierbij gebruiken we de verliefde harten. De 2 en 8 zijn verliefd en
maken samen 10, net zoals de 3 en 7.
De kinderen leren optellen en aftrekken met behulp van bussommen. Ook wordt er
gerekend met bijvoorbeeld eierdozen, rekenrekjes, blokjes en fiches. De moeilijkheid van
de sommen wordt uitgebreid tot sommen tot 20. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen
handige optel en aftrek structuren gebruiken en niet meer alles op hun vingers tellen.
Daarnaast ontwikkelen de kinderen getalbegrip tot 100. Aan het einde van het jaar moeten
ze getallen op de juiste plaats op de getallenlijn kunnen plaatsen.

Schrijven
De schrijfmethode Pennenstreken loopt synchroon met Veilig Leren
Lezen. Bij alle letters die de kinderen aangeboden krijgen, wordt ook meteen de schrijfletter
aangeleerd in het schrijfschrift, in lopend schrift. Ze leren eerst alle letters los van elkaar te
schrijven en aan het einde van dit schooljaar gaan ze leren hoe ze de letters correct met
elkaar kunnen verbinden.
Overblijven
Het overblijven wordt geregeld door Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de
website www.broodspelen.nl
Voor vragen en opmerkingen moet u met hen contact opnemen (tel: 06-83444776 of
armhoefseakker@broodspelen.nl)
Ouderhulp
Ook dit jaar hopen wij weer op uw hulp te kunnen rekenen.
Wij zijn op zoek naar:
• een of twee klassenouders per klas (groep 3 van Monique is reeds ingevuld)
• ouders die willen luizenpluizen na iedere vakantie (tijdstip in overleg)
• ouders die voor onze groepen biebboeken willen lenen en inleveren
• ouders die willen helpen bij het werken met de computer, lezen in ochtend of bij het
werken met de speelleesset
Natuurlijk zijn we ook opzoek naar ouders die willen rijden/begeleiden tijdens uitstapjes,
maar daar benaderen we u t.z.t. wel over. Zou u ons in een van deze taken willen
ondersteunen, dan horen we dat graag per mail. Hoe meer ouders, hoe lager de belasting,
want dan kan er gerouleerd worden.
Tot slot
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan maken we na schooltijd graag
tijd voor u. We vertrouwen op een prettige samenwerking. Samen gaan we
er een gezellig en leerzaam jaar van maken! Zien we u bij de
kennismakingsgesprekken?
Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van groep 3

