Wat leert mijn kind in groep 3?
Groep 3 is een bijzonder schooljaar. In deze brief staat wat informatie over het
reilen en zeilen in groep 3.
Algemeen
We verzamelen elke ochtend om 8:20 op het plein.
Wanneer de eerste bel gaat nemen de leerkrachten
de kinderen mee naar binnen. In het begin is dit
natuurlijk heel spannend voor u als ouders maar ook
voor uw kind. Wij vinden het dan ook prima wanneer
u eerst nog even mee loopt. Na de herfstvakantie
zijn de kinderen wel gewend en kunnen de kinderen
zelf met de leerkracht mee naar binnen. Mocht u de
leerkracht willen spreken kunt u altijd even mee lopen. Na de herfstvakantie
beginnen we met gym. Zou u dan op de gym dagen een tas met gymschoenen en
gymkleding mee willen geven?
Vanaf 1 februari start het schoolzwemmen. We vertrekken dan om 9.30 met de
bus naar de Welle. Hierover krijgt u ter zijne tijd nog informatie.
Godsdienst
Voor de dagopening gebruiken we de methode Kind op Maandag. Op maandag
wordt er een verhaal verteld van ‘Mies en Max’. Wat Mies en Max beleven kan
herkenbaar zijn voor de kinderen. De ‘belevenis’ van Mies en Max komt terug in
de bijbelverhalen. In de groep 3/4a lezen wij op maandag in plaats van Mies en
Max over de familie Zuchteloos.
Lezen
De methode die wij gebruiken voor het
leren lezen is Veilig Leren Lezen.
Veilig Leren Lezen bestaat uit 12 kernen.
In kern 1 t/m 6 worden er woordjes
aangeleerd waarbij één letter centraal

staat. Bij elke kern hoort een werkboek, leesboek en andere materialen die
gebruikt kunnen worden als verwerking. Bij elke kern zit een Ankerverhaal, in dit
verhaal wordt duidelijk gemaakt wat het thema is van de kern.
In de klas lezen we veel met elkaar. De methode die wij hierbij gebruiken heet:
voor – koor – door. Dus eerst wordt er een stukje ‘voor’ gelezen door de
leerkracht. Daarna wordt er in ‘koor’ het zelfde stukje met elkaar gelezen.
Als laatste stap wordt wederom het zelfde stukje voorgelezen maar dan ‘door’
een van de kinderen. Deze methode kunt u thuis ook toepassen wanneer u met uw
kind gaat lezen. Het is leuk om samen met uw kind thuis te gaan lezen, uw kind
kan u laten horen hoe goed hij/zij al kan lezen.
Schrijven
Voor het schrijven wordt de methode ‘Pennenstreken’ gebruikt. Pennenstreken
sluit aan bij de leesmethode waardoor we steeds een letters leren schrijven die
we geleerd hebben met het lezen. Ook leren we via deze methode het schrijven
van de cijfers aan. Bij het schrijven wordt gelet op schrijfhouding en op de
pengreep. In groep 3 schrijven we het hele jaar met een potlood.
Rekenen
We gebruiken de methode ‘Alles Telt’. Vaak kan uw kind al goed
tellen en de cijfers benoemen wanneer het in groep 3 komt.
Maar in groep 3 komt er nog meer bij kijken: sommetjes maken
t/m 20, kennis maken met geld, ruimtelijk inzicht, meten etc. Bij
de methode ‘Alles Telt’ zit een ‘leerlingenboek’, een boek waaruit
de praatlessen worden gegeven en een ‘werkboek’. Het werkboek
is een verwerking van de praatles. Daarnaast hebben de
kinderen allemaal een eigen rekenboekje in hun vak. Hiermee wordt het
automatiseren t/m 10 bevorderd.
Ook gebruiken we veel materialen van 'Met Sprongen Vooruit", de kinderen doen
dan klassikaal of met een groepje een spel en zijn spelenderwijs met rekenen
bezig.

Mochten er nog vragen of nieuwtjes zijn, komt gerust!

