Informatieavond groep 3
Algemeen:
- 8.20 uur mogen de leerlingen in de klas komen. Ouders kunnen dan evt. afspraken voor na
schooltijd maken. ’s Middags mogen de ouders niet meer mee naar binnen.
- In de klas ligt een agenda om te noteren als uw kind onder schooltijd een afspraak heeft.
- Klassendienst, er worden twee kinderen gekozen die deze week verantwoordelijk zijn voor
verschillende taken als schriften uitdelen, vegen, planten water, vooraan in de rij etc.
- Kind van de week, er wordt een leerling gekozen die deze week eens extra in de belangstelling
staat.
- Weekbreak
Eens in de zoveel tijd komen we als gehele school samen in de aula (woensdag eind van de
ochtend) Twee groepen verzorgen een optreden. Wanneer welke groepen aan de beurt zijn komt op
het maandrooster te staan.
- Hoofdluiscontrole eerste maandag van de maand en na de vakanties. Wilt u hiermee rekening
houden met het kapsel van uw kind?
- Er staat een spaarpotje in de klas voor de Wereldkinderen.
- Er zijn kijkmomenten in de klas en koffie uurtjes voor ouders.
- - Moorkids (fysiotherapie) is op dinsdagmiddag en woensdagmorgen bij ons op school. Centraal
nederland(dyslexie) is op donderdag bij ons op school.
- Er kan een officiële waarschuwing gegeven worden wanneer de leerlingen de schoolregels ernstig
overtreden. Zie voor meer informatie schoolregels.
Trefwoord:
In elke groep wordt iedere dag gewerkt met de catechese methode Trefwoord.
Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van
het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de Bijbel.
Rekenen:
We werken met de methode Alles Telt:
Er wordt aandacht besteed aan tellen, splitsen (het splitsen van een getal in twee delen),
getalbetekenis (bijvoorbeeld telefoonnummers en huisnummers), verdubbelen en halveren. Naast
getalrelaties en getalbegrip leren de kinderen ook rekenen tot en met 20. Kinderen maken
daarbij gebruik van hun vingerss, het rekenrek en geld. Voor het eerst maken de kinderen
kennis met het plus- en minteken. In groep 3 leren de kinderen de basis van het klokkijken
(hele en halve uren) en doen ze ervaring op met meten en meetkunde. Het geld rekenen
start in groep 3 met de introductie van de euromunten.

Taal/Lezen/Spelling:
We werken met de methode Veilig Leren Lezen.
Gemiddeld niveau noemen we ‘maan versie’. Differentiatie omhoog is ‘raket’, omlaag is ‘ster’.
Wanneer kinderen duidelijk aan meer toe zijn, komen ze in aanmerking voor de ‘zon versie’. Wel lopen
de werkboekjes/leesboekjes per kern gelijk en behandelen ze hetzelfde thema.
Een maan-kind wordt niet automatisch zon-kind. Dit geldt maar voor enkele kinderen.
Kijk ook eens op www.veiliglerenlezen.nl  oudergedeelte.
1x per week kijken we ‘Leesdas Lettervos’, een programma waar de geleerde letters/woorden
herhaald worden.
Gekoppeld aan de methode leren de kinderen woorden schrijven.
Hoeken en leesouders:

Start na de herfstvakantie. Elke dinsdagmiddag van 13.00-13.30 uur. Met het inzetten van de
leesouders willen wij het leesplezier en de leesresultaten bevorderen. Tijdens de hoeken richten wij
ons op de vakgebieden taal, rekenen en schrijven, dit gebeurt op een speelse manier.
Schrijven:
We werken met de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de geleerde letters van de
leesmethode.
Er is aandacht voor schrijfhouding en pengreep.
Voor thuis: let op de juiste pengreep tussen duim en wijsvinger en leer de kinderen de letters die wij
gebruiken. Er is een voorbeeldblad op te halen bij de leerkracht.
Engels:
Wij werken met de digibord methode Take it Easy voor groep 1 t/m 8. De lessen worden ondersteund
door een native digibordteacher, deze spreekt het Engels op de correcte wijze uit.
Wereldoriënterende vakken:
We werken met de methodes: De Grote Reis, Huisje Boompje Beestje en Wegwijs (verkeer). Diverse
thema’s komen aan bod, mogelijk aansluitend bij de tijd van het jaar.
Kanjertraining:
We werken met de methode Kanjertraining. Verhalen en oefeningen.
Ook geven we drama lessen. De kinderen verzorgen allemaal een keer de dit-ben-ik-hoek.
Muziek/Drama/Handvaardigheid/Tekenen:
We werken met de methode: Moet je doen.
Gym:
We werken met de methode Basislessen. Dit houdt in 1 x per week een spelles en 1 x per week een
les met toestellen.
Boekbespreking:
Na de kerstvakantie starten we met de mini-boekbespreking.
Registratie/observatie:
- Methode gebonden toetsen vinden na ieder blok of thema plaats.
- Om vroegtijdig leesproblemen (dyslexie) te kunnen signaleren toetsen wij de kinderen 4 x per jaar
(herfst-, winter-, lente- en eindsignalering) Bij uitval wordt u op de hoogte gebracht en wordt er een
plan van aanpak opgesteld.
- Leerlingvolgsysteem Cito. In januari en juni wordt deze afgenomen. Ook hierbij geldt dat wij u alleen
bij uitval informeren.
- Op sociaal emotioneel gebied vullen wij een vragenlijst in n.a.v. de kanjertraining.
- Alle vakken worden beoordeeld en zijn terug te vinden in het rapport (2x per jaar) In oktober en april
e
zullen de 10 min. gesprekken plaatsvinden waarbij alle ouders worden verwacht. Bij het 1 en het
laatste rapport kunt u zich inschrijven of wordt u indien nodig uitgenodigd. Uiteraard staat onze deur
altijd voor u open voor vragen, maar ook voor opmerkingen of tips.
- De leerlingen worden besproken met de IB-er Susan.

Verdere informatie vindt u in de jaargids.

