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Algemeen
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•
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Taal

•

•

•

Elke ochtend ontbijten is wenselijk.
Bij ziekte telefonisch afmelden voor 8.30 uur.
De kinderen krijgen van school een potlood, gum en
kleurpotloden. Ze hoeven geen eigen schrijfspullen
mee te nemen en geen etui.
Groep 3 gebruikt een 23-rings klapper voor ieder
kind. Hier worden de taal/lees en rekenbladen in
gedaan. Deze klapper blijft op school en krijgen de
kinderen weer mee naar huis aan het einde van het
schooljaar.
Het zou fijn zijn als uw kind deze klapper in de eerste
schoolweek meeneemt.
Traktatie verjaardag; Niet teveel snoep, de traktatie
wordt aan het einde van de dag uitgedeeld aan de
kinderen.
In groep 3 mogen de ouders het laatste kwartier van
de middag verjaardag mee komen vieren.
Op donderdagmorgen en vrijdagmiddag zijn de gym
en spellessen voor groep 3. Ze hebben een
gymbroekje, gymtruitje en gymschoenen nodig.

Onze taalmethode van Veilig Leren Lezen(VLL)
bestaat uit 12 kernen.
In kern 1 t/m 6 worden alle 34 letters aangeleerd
vanuit een structureerwoord (bv. de letter 'm' van
'maan', de 'r' van 'roos').
In kern 6 t/m 12 wordt veel aandacht besteed aan
het tempo van het lezen en de correctheid. Ook
wordt het begrijpen van een tekst belangrijk en
komen er spellingsoefeningen zoals dictees aan de
orde.
In alle lessen wordt er aandacht besteed aan
woordenschat.

Rekenen
•
•

•
•

Oefenen met tellen tot 40 en terugtellen van 40 naar
0.
Oefen de begrippen: links, rechts, midden, op, in,
onder, boven, naast, lang, kort, dik, dun, vol, leeg,
hoog, laag, groot, klein, tussen, meer, minder, breed,
smal, beneden voor, achter
Splitsen van getallen tot 10.
Sprongen van 2 van even en oneven getallen; 2-4-6-,
1-3-5.
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Lezen

Schrijven

Sommen maken; optellen en aftrekken tot 10
Vanaf januari: Oefenen met tellen(tot 100).
Oefenen van tellen met sprongen van 10 tot 100;
(10-20-30-....).
Oefenen met terugtellen (van 100 tot 0).
Cijfers t/m 100 kunnen lezen en schrijven.
Sommen maken; optellen/aftrekken tot 20.
Hele uren en halve uren op de analoge klok.
Splitsen tot en met 10 (bijv. 10 is 7 en 3, maar ook 6
en 4)
Alle munten van 2,5,10,20,50 eurocent en 1 en 2
euro. Alle biljetten van 5,10,20 euro.

•

Regelmatig de bibliotheek bezoeken is leuk en
leerzaam. De bibliotheek is gratis voor kinderen.
Let hierbij op het AVI-niveau (AVI-Start voor het
begin van het jaar, M3 voor midden groep 3, E3 voor
eind groep 3).

•

Stel uw kind vragen over het verhaal (zie de bijlage:
vragen over verhalen).

•

Samen werken aan computerprogramma lezen van
veilig leren lezen

•

Via brieven en Isy 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!

•

We gebruiken op school de methode
"Pennenstreken".
We gebruiken drie schrijfschriften; In het schrift A1
en A2 worden de letters met het structureerwoord
geoefend.
In het laatste schrift worden de letters aan elkaar
geschreven en komen er meer zinnen aan bod.

•

•

Huiswerk

Bedtijd

Tv kijken

Computer

•

Samen werken aan het computerprogramma lezen:
www.veiliglerenlezen.nl

•

Elke dag 5 tot 10 min. Lezen in een leesboekje dat
aansluit bij het leesniveau van het kind.(zie lezen)

•

Vanaf oktober krijgt uw kind op vrijdag een leesblad
van Veilig leren lezen mee om thuis te oefenen.

•

Regelmatig zullen de kinderen ook een rekenblad
mee krijgen als extra oefening.

•

Het is heel prettig en ook goed wanneer u uw kind
voor het slapen gaan eventjes voorleest. Uw kind
mag natuurlijk ook aan u voorlezen.
• Zelf nog even lezen voor het slapen gaan is ook
prima.

Tips:
• Klokhuis.
• Z@ppelin.
• Nickelodeon.
• Disney XD.
• Schooltv.
• Jeugdjournaal (om 18.45uur op Nederland 3).
• Huisje,boompje,beestje.
• Nieuws uit de natuur.

•

http://jufelleke.yurls.net/
Juf Elleke zet regelmatig allerlei zaken op de site
waar kinderen mee aan de slag kunnen.

•

Nuttige websites:
www.veiliglerenlezen.nl heeft een rubriek speciaal
voor ouders, met informatie over het taal- en
leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor
spelletjes en (voor)leesboeken.
www.schooltv.nl/leesdas

www.schooltv.nl/hbb
www.schooltv.nl/3-4
www.zappelin.nl/spelletjes
www.leestrainer.nl (oefenen voor Cito-toetsen)
www.gynzy.com

Contact

•

Uw aanwezigheid tijdens rapportgesprekken is
belangrijk.
• Indien u een probleem heeft, kunt u het beste eerst
contact opnemen met de groepsleerkracht.
Belangrijke berichten worden via Isy digitaal aan u
toegestuurd.
• U kunt ons bereiken via het telefoonnummer van
school: 045-5233722 of per mail:
jacqueline.out@movare.nl

BIJLAGE 1: VRAGEN OVER EEN VERHAAL

Wie-Wat-Waar-kaartje
Wie?

1

Over wie of wat gaat het verhaal?

2

?

3

Wat?
Wat gebeurt er?

Waar?
Waar speelt het verhaal zich af?

4

Wanneer?
Welk jaar, welke maand, welke dag, hoe laat,
ochtend, middag, avond?

5

6

W?

Waarom?
Waarom gebeurt iets?
Wat is de oorzaak?

Hoeveel?
Welke getallen worden genoemd?

7

Bedenk zelf een vraag

BIJLAGE 2

BIJLAGE 3

