Klasseninfo Groep 3 (september 2017)

Beste ouders,
In deze klasseninfo vindt u de belangrijkste informatie over groep 3.
We hopen dat deze info u voldoende informatie geeft over de belangrijkste dingen in groep
3.

Leesmethode
Er wordt in groep 3 gewerkt met de nieuwste versie van “Veilig Leren Lezen”. Door middel
van verschillende verhalen en -materialen leren de kinderen lezen, spellen en wordt de
woordenschat uitgebreid. Via allerlei oefeningen ontdekken de kinderen geleidelijk aan de
structuur van ons spellingssysteem en leren ze lezen. Ongeveer eind januari zijn alle
letters/klanken aangeleerd.
De lesstof wordt op niveau aangeboden, hier zijn verschillende materialen voor aanwezig.
Twee à drie keer per jaar wordt getest welk AVI-niveau een kind beheerst en welk niveau het
kan gaan oefenen. Daarnaast worden de kinderen twee keer per jaar getest op woordleesniveau (DMT). We streven ernaar dat de kinderen aan het einde van groep 3 AVI E3
beheersen. Wanneer het leesniveau nog niet op voldoende niveau is krijgt uw kind extra lees
ondersteuning in de groep van de leerkracht. Ook kan het voorkomen dat uw kind extra
leesbladen mee naar huis krijgt.
Bibliotheek
Alle kinderen zijn lid van de bibliotheek van Uithoorn. Heeft uw kind nog geen
bibliotheekpasje dan kunt u in de bibliotheek van Uithoorn gratis een pasje ophalen. Geef bij
de informatiebalie aan dat uw kind op basisschool De Zon zit. Ons bibliotheek systeem is
gekoppeld aan het systeem van de bibliotheek Uithoorn. Over het algemeen is het zo dat In
de eerste periode van het jaar de kinderen E S ( Eerste leesboekjes start ) E M3 (eerste
leesboekjes midden groep 3) kunnen lezen. Later in het jaar lezen ze de boekjes E E3
(eerste leesboekjes eind groep 3). Daarnaast lezen de kinderen veel informatieve AJ
boeken.
Vraag even het niveau van uw kind aan de leerkracht zodat u in de bibliotheek de juiste
boeken kan uitzoeken. Om goed te leren lezen, moeten kinderen leeskilometers maken.
Regelmatig zelf lezen en voorgelezen worden, is erg belangrijk. Ze gaan vlotter lezen en het
vergroot ook de woordenschat. Kinderen die dagelijks lezen en voorgelezen worden door
lopen de basisschool makkelijker.
Maan roos vis
In groep 3 heeft uw kind de mogelijkheid om een abonnement te nemen op “Maan roos vis”
(een tijdschrift). Dit tijdschrift sluit aan bij de letters en woordjes die uw kind in de klas leert.
Een abonnement kunt u regelen via www.zwijsen/Webwinkel/kindertijdschriften.nl
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Schrijven
Voor schrijven maken we gebruik van de methode Pennenstreken. We spreken in groep 3
over leesletters en schrijfletters. Op dezelfde dag dat de kinderen een nieuwe letter leren
lezen, leren ze die bij Pennenstreken schrijven. De kinderen schrijven met een drie-kantig
potlood.
Later in het schooljaar gaan zij schrijven met een pen.
Rekenen
Op rekengebied wordt er in de eerste periode van het schooljaar gewerkt met hoeveelheden
tot de 20. De sommen tot en met tien en de splitsingen tot 10 moeten eind groep 3
geautomatiseerd zijn. De rekenmethode die gebruikt wordt, Wereld in getallen, is een heel
concrete methode die de kinderen veel zelf laat ervaren. Er is vanaf begin groep 3 pluswerk
beschikbaar en vanaf januari wordt er een indeling in 3 verschillende niveaus gemaakt.
Tijdens het rekenen kunnen de kinderen gebruik maken van een rekenrekje. Dit rekje bevat
een 5-structuur. Hierdoor krijgen de kinderen inzicht in de 5-structuur. Het rekenen met de
vingers stimuleren wij niet. Er is extra rekenwerk en verdieping voor kinderen die meer
aankunnen.
Computergebruik
We hebben in de groep laptops staan die dagelijks worden gebruikt. De kinderen oefenen
vooral taal/lezen en rekenen op de laptop.
Gymnastiek
Op dinsdag en vrijdag heeft groep 3 gymnastiek in de KDO-sporthal. De kinderen dragen
gymkleding en schoenen met een witte zool. Graag op deze dagen makkelijke kleding aan.
Na de meivakantie gaan de kinderen na het gymmen douchen.
Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de
leerkracht in de klas geeft. Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect.
Techniek
Techniek is een vast onderdeel van ons lesprogramma. Wij gebruiken hiervoor onder andere
de Techniektorens en de kisten van Ontdekplek, waarbij de kinderen in verschillende
werkvormen aan techniek werken. De methodes bestaan uit leuke en uitdagende leskisten.
De lessen worden in het technieklokaal gegeven. We hebben daar veel ouderhulp bij nodig.
Op het raam wordt daarvoor regelmatig een intekenlijst opgehangen.
Godsdienst
Wekelijks wordt er een les gegeven uit de methode Hemel en Aarde. Hierin worden
verschillende Bijbelverhalen verteld. Ook andere godsdiensten komen aan de orde.
Ongeveer één keer per maand komt de verhalenverteller, Gerard Vlutters, in de klas om een
verhaal te vertellen dat aansluit bij het project dat in de klas behandeld wordt.
Verjaardagen
Op de dag dat het kind de verjaardag viert op school, mag hij/zij eerder binnenkomen om de
traktatie binnen te zetten.
Vanaf groep 3 is het niet meer de bedoeling dat ouders de verjaardag van hun kind
meevieren in de klas. Geef van te voren even door wanneer uw kind gaat trakteren.
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Tenslotte:
We hopen op een leuk en leerzaam schooljaar voor uw kind. Heeft u nog vragen, komt u dan
gerust even langs.
Als u een leerkracht wilt spreken dan kan dat, maar probeer even vooraf een afspraak te
maken. We maken dan graag tijd voor u vrij. Een korte vraag voor aanvang van de les kan.
Na afloop van de dag hebben we meer tijd vrij om een vraag te beantwoorden. Een gesprek
plannen wij graag.

Met vriendelijke groeten,
Groep 3a: Mery en Ellen
mery@basisschooldezon.nl, ellen@basisschooldezon.nl
Groep 3b: Ashley en Anoeska
ashley@basisschooldezon.nl
anoeska@basisschooldezon.nl
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