
Groep 3

Dagopening
Op dinsdag, donderdag en
vrijdag starten we met de
"dag vandaag”. Dit zijn korte
nieuwsfragmenten op het
digibord. Kinderen mogen
wat vertellen en wij vertellen
dan vaak een bijbelverhaal
of zingen we liedjes.

Rekenen
We starten dit jaar met een
de rekenmethode Getal en
Ruimte junior. Kinderen
rekenen in een schriftje, op
de computer en er is
aandacht voor rekenspel.
Aan de orde komen; het
automatiseren van sommen
tot 10 en later tot 20 en
getalinzicht tot 100. Ook is
er meer aandacht voor
meten en meetkunde.

Lezen

Kinderen leren in groep 3
lezen. Wij volgen de
methode Veilig Leren Lezen .
Dit is een methode waarin je
leert lezen op eigen niveau.
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.
Het is heel belangrijk dat de
kinderen ook thuis lezen of
lekker worden voorgelezen.

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. De
schrijfmethode sluit aan bij
de leesmethode.Het leren
schrijven begint met een
driekantig potlood. We letten
goed op de juiste houding en
pengreep.

Engels
In groep 3 gaan we verder
met Engels. We doen vooral
veel spelletjes, liedjes,
(simpele)verhaaltjes
luisteren en af en toe een
werkblad.

Wereldoriëntatie
We doen een aantal
projecten die in het teken
van natuuronderwijs,
burgerschap en techniek
staan. Hierbij is er aandacht
voor ontdekkend leren.

Muziek
Elke week krijgen de
kinderen muziekles. De
methode die gebruikt wordt
is Eigenwijs digitaal. Een
vrolijke les met zingen,
bewegen en muziek maken.

Spelcircuit
2x in de week doen de
kinderen in een circuitvorm
allerlei taal- en
rekenspelletjes.

Uitjes / excursies
De verjaardag van de juffen
staat gepland op donderdag
16 september.
Groep 3 gaat op donderdag
2  juni op schoolreisje en
daarnaast zijn er educatieve
uitjes.

Gym
We starten dit jaar op
vrijdag met een extra lange
gymlessen in de gymzaal
aan de Marie Curieweg.Ze
krijgen gym van meester
Coen.  De kinderen dragen
een korte broek en T-shirt
en gympen met harde zolen.
Graag makkelijke kleding
aan voor het omkleden!

Leerkrachten
Maandag,dinsdag en
woensdag is juf Paula in de
groep en donderdag en
vrijdag is juf Annemieke
aanwezig.
Bijna dagelijks krijgen we
extra ondersteuning van
andere leerkrachten zodat
de kinderen ook in kleine
groepje kunnen werken en
lezen.

Klassenouder
Onze klassenouder wordt zo
snel mogelijk bekend
gemaakt.




