GROEPSINFORMATIE
GROEP 3
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
INFORMATIEAVOND.

VOOR SCHOOLTIJD.

De informatieavond voor de ouders van
groep 3, is dit jaar op:
dinsdag 29 augustus om 19:30uur.
Het programma van groep 3 zal besproken
worden. Er is ook gelegenheid om de 2
lokalen en het werk van uw kind te
bekijken en eventuele vragen hierover te
stellen.

De kinderen van groep 3 mogen vanaf
08:20u het (voor)plein op en spelen dan
buiten. De leerkrachten van groep 3 en
4 zijn dan ook buiten op het plein. Om
08:30u gaat de klas met de leerkracht
mee naar binnen. Bij slecht weer mogen
de kinderen meteen naar de klas komen.
We begrijpen het dat u het in groep 3
als ouder fijn vindt om zo nu en dan in
de klas te komen kijken. Na schooltijd
bent u dan ook van harte welkom! Loop
gerust binnen! Wij vinden het fijn u
geregeld te zien en de kinderen zijn
natuurlijk apetrots om hun plek in de
klas en hun werkjes te laten zien! Dus
het feit dat u ’s ochtends uw kind niet
meer naar de klas brengt, houdt niet in
dat u niet meer in de klas “mag” komen!

LEERKRACHTEN GROEP 3.
Juf Wouke is op maandag, dinsdag en
woensdag de groepsleerkracht.
wouke.baks@skor-scholen.nl
Juf Saskia is op donderdag en vrijdag
de groepsleerkracht.
saskia.dekeijzer@skor-scholen.nl
Op 5 dinsdagen dit schooljaar is juf
Wouke afwezig i.v.m. IB
werkzaamheden. Juf Saskia zal deze
dinsdagen vervangen. Juf Wouke zal
dan de donderdagen in die week voor
juf Saskia werken (dus ook 5 keer)
SCHOOLTIJDEN.
Ma-di-do-vrij: 08.30 – 14.30 uur.
Woe tot 12.30 uur, want
woensdagmiddag zijn de kinderen vrij!

GYMTIJDEN.
Maandagochtend 10:00-10:45u: oefeningen
Donderdagochtend 11:15u-12:00: spel
Wij gymmen in groep 3 in de grote gymzaal!
Zorgt u voor gemakkelijke kleding op die
dagen, zodat het omkleden vlot verloopt.
De kinderen dragen tijdens de gymles:
stevige gymschoenen, een sportbroekje en
een t- shirt. Deze kleding moet in een
gymtasje zitten. Op maandagochtend gaat
het gymtasje mee naar school en op
donderdag krijgt uw kind het tasje weer mee
naar huis. Dan kunt u de kleding even wassen.

Kinderen met lang haar graag een elastiekje
in de haren. Op de gymdagen gelieve de
sieraden niet om te doen.
RAPPORT.
Eerste rapport: 14 februari.
Overgangsrapport: 4 juli.
OUDERGESPREKKEN.
Donderdag 21 september en maandag 25
september (oudergesprekken omgekeerd)
Donderdag 15 februari en maandag 19
februari (eerste rapport)
Donderdag 5 juli (tweede rapport)
oudergesprekken op verzoek.
Wilt u tussentijds een gesprek?
Dan kunt u altijd een afspraak maken.

voor deze 2 korte momenten kunnen de
kinderen in de witte mandjes doen. Deze
mandjes staan iedere ochtend buiten bij
de hoofdingang. Op woensdag is het onze
verplichte fruitdag.
De grote pauze begint om 12:00uur met
buiten spelen. De kinderen lunchen van
12:30-12:50uur in de klas. Zij eten dan
brood. Wilt u rekening houden met de
inhoud van de broodtrommel? Gelieve geen
snoep/koek meegeven. U kunt ook
schoolmelk bestellen voor tijdens de lunch.
U kunt hiervoor navraag doen bij juf
Bernadette. De lunch van de kinderen
blijft in hun rugzak zitten bij binnenkomst.
Er staat, voordat school begint, een grijze
bak buiten bij de hoofdingang, waar
lunchspullen in gezet kunnen worden die in
de koelkast bewaard moeten worden.

VERJAARDAGEN.
LEZEN.
Wij vieren de verjaardag van uw kind op de
dag zelf, of op een ander afgesproken
moment. De kinderen mogen dan in de klas
trakteren. In de pauze bezoeken zij de
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. Ook
mogen ze hen een traktatie geven (niet
verplicht!) Ze krijgen van hen een
verjaardagskaart met felicitaties mee
naar huis. Wilt u uitnodigingen voor
kinderfeestjes na schooltijd uitdelen en
niet zichtbaar in de groep? Dit om
teleurstellingen te voorkomen.
ETEN EN DRINKEN.
De kinderen hebben van 10:30-10:45uur
kleine pauze en spelen dan buiten. Tijdens
het buitenspelen eten zij een klein
tussendoortje. We geven de voorkeur aan
fruit. Van 10.45-11.00 uur is er in de klas
gelegenheid om te drinken, terwijl de
leerkracht voorleest. Het eten en drinken

In groep 3 wordt er heel veel
onderwijstijd besteed aan het leren lezen
en spellen. Een spannend, mooi en
verwonderend proces voor veel kinderen.
De verschillen bij binnenkomst zijn groot.
Sommige kinderen kunnen al lezen,
sommige kinderen kennen pas enkele
letters. Wij werken met de methode
“veilig leren lezen”. Deze methode gaat
goed in op die verschillen. Kijkt u eens op
de site, er staan ook voor ouders veel
bruikbare tips op! Wij ondersteunen het
leesonderwijs met een
computerprogramma: de leerlingsoftware
van “veilig leren lezen”. Hiermee kunt u ook
thuis aan de slag! Op de informatieavond
vertellen we u hier meer over.
Het tijdschrift “maan, roos, vis”, is een
leuke aanvulling op onze methode

SCHRIJVEN.
Bijgaand vindt u een kopie van onze
schrijfletterkaart, zodat u op de hoogte
bent van de schrijfletters die wij (gaan)
aanleren op school. Op de informatieavond
van groep 3 gaan we u ook het proces van
het schrijfonderwijs in groep 3 uitleggen.
Als u bezig bent met letters en klanken
thuis, let u dan op de uitspraak van de
letters? Een ‘a’ is een korte klank, die
spreek je dus kort uit. Niet te verwarren
met een ‘aa’!
SAMEN BETER LEZEN.
In het voorjaar van 2018 organiseren wij
het project “Samen beter lezen”.
Dit is een project, waarbij ouders samen
met hun kind thuis gaan lezen.
Op de informatieavond van groep 3 hoort u
hier meer over.
VRAGEN/OPMERKINGEN.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft,
dan horen wij die graag van u.
Kom gerust even binnenlopen!
Via de mail zullen we u geregeld
informeren over het reilen en zeilen in
groep 3. Ook vragen we via de mail om uw
hulp bij activiteiten of bijv. het
meebrengen van spullen naar school. De
mail vervangt in groep 3 eigenlijk het
memobord zoals we dat in de kleuterbouw
gebruikten. Via de mail kunt u ons
uiteraard ook altijd vragen stellen. We
hebben graag regelmatig contact en goed
overleg, zodat we uw kind optimaal kunnen
begeleiden!

