Informatie groep 3/4
Schooljaar 2017 - 2018

Algemene informatie
Groep 3/4 bestaat uit 26 kinderen, 14 jongens en 12
meisjes. ’s Middags komt er een extra leerling bij
vanuit de schakelklas.
Zelfstandig werken:
De kinderen leren zelfstandig hun werk te maken.
Ook leren de kinderen om bij bepaalde opdrachten
samen te werken en hun werk te plannen. De
kinderen van groep 4 doen dit met een weektaak.
Hierop staat voor elke dag welke lessen er gemaakt
moeten worden. We maken onderscheid in klassikale
lessen en zelfstandige opdrachten.
Voor groep 3 is de planning van de dag zichtbaar op
het whiteboard en aan het begin van het schooljaar
ook met de dagritmekaarten van Piramide. Groep 3
werkt met tevens met een planbord.
Instructietafel:
In de klas neemt de instructietafel een belangrijke
plaats in. Hier krijgen kinderen die dit nodig hebben
na de klassikale uitleg extra instructie.

Leerdoelen
Op het prikbord bij de ingang van het klaslokaal kunt u de
leerdoelen vinden van de thema’s waar we mee bezig zijn
van rekenen, spelling en taal.

Tips voor websites:
o
o
o
o

www.obsdetarthorst.nl
www.gynzy.nl
www.ambrasoft.nl
www.zwijsen.nl/maanroosvis

Samen lezen is leerzaam en leuk!
In groep 3/4 wordt de belangrijke basis gelegd van het
leesonderwijs. Wist u dat kinderen gratis abonnee kunnen
worden van de bibliotheek?
Boekbespreking: De kinderen van groep 4 gaan een
boekbespreking houden.

Schrijven
In groep 3 beginnen we direct met het aanleren van het
gebonden handschrift. De kinderen schrijven met een driehoekig
potlood. Vanaf begin groep 4 krijgen de kinderen een Lamy
vulpen. Linkshandige kinderen krijgen een pen van Stabilo.
Tijdens de schrijflessen van groep 4 staan de hoofdletters
centraal. In de werkschriften schrijven de kinderen nog met
potlood.

Rekenen
We werken met de methode Rekenzeker
Einddoelen groep 3:
- getallen t/m 30
- sommen t/m 20
- splitsen t/m 25
- geldrekenen
- klokkijken: hele en halve uren
- meten en rekenen met cm/dm/m

Meer informatie
In onze schoolgids (jaarkalender) en op de website kunt u nog
meer informatie vinden over het reilen en zeilen op onze school,
zoals de verschillende methoden die wij gebruiken, de gezonde
traktaties.

Einddoelen groep 4:
- getallenrij t/m 100
- sommen t/m 100
- tafels 1 t/m 10
- klokkijken: kwartieren
- meten en rekenen met cm/dm/m

Contact
Dit jaar staan de oudergesprekken gepland in de vijfde
schoolweek (startgesprekken), in november, februari en op
verzoek van ons of van jullie in juni. Natuurlijk zijn jullie ook
tussendoor welkom voor vragen en andere bijzonderheden. Ook
kunt u contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar:
martineonderstal@obsdetarthorst.nl
aletteheuting@obsdetarthorst.nl
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