Informatie groep 3
Schooljaar 2019 – 2020
Leerkrachten:
Marloes Wernand (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)
Manon Lohrmann (donderdag)

Algemene informatie
In groep 3 zitten 17 leerlingen: 10 jongens
en 7 meisjes.

Hoe werken we in groep 3?
In groep 3 ziet de dag er heel anders uit
dan in groep 2. Dat is in het begin best
even wennen. We proberen daarom
zoveel mogelijk structuur aan te bieden in
de groep. De dag verloopt volgens een
min of meer vast patroon. De kinderen
hebben een eigen werkplek.
In het begin van het schooljaar werken we
veel klassikaal, maar na verloop van tijd
gaan de leerlingen steeds meer zelfstandig
werken. Ook leren de kinderen om bij
bepaalde opdrachten samen te werken en
hun werk te plannen.
In de klas neemt de instructietafel een
belangrijke plaats in. Hier krijgen kinderen
die dit nodig hebben na de klassikale
uitleg extra instructie.

Informatie voor ouders:
Op het whiteboard bij de ingang van het
klaslokaal kunt u de leerdoelen vinden van
de thema’s waar we mee bezig zijn van
rekenen en taal.
Daarnaast ontvangt u belangrijke
informatie via het ouderportaal; zoals een
bericht over de groep, inschrijven voor
oudergesprekken en de nieuwsbrief.

Gym
Op maandag en donderdag krijgt groep 3
gymles. De kinderen hebben op deze
dagen hun gymkleding en gymschoenen
nodig.

Lezen/Taal
In groep 3 leren de kinderen lezen m.b.v.
de methode “Veilig leren lezen”. Bij deze
methode leren de kinderen aan de hand
van structureerwoorden de klanken en
letters. Zo komen alle klanken aan bod.
Uiteindelijk is dit geautomatiseerd en kan
uw kind ook onbekende woorden lezen.

Samen lezen: leuk en
leerzaam!
In groep 3 wordt de belangrijke basis
gelegd van het leesonderwijs. Wist u dat
kinderen gratis abonnee kunnen worden
van de bibliotheek?

Rekenen
We werken met de methode Rekenzeker.
In groep 3 leren de kinderen:
- 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.

Schrijven

Contact

In groep 3 beginnen we direct met het
aanleren van het gebonden handschrift.
We gebruiken hierbij de schrijfmethode
Pennenstreken. Deze schrijfmethode is
gekoppeld aan de leesmethode waardoor
de aangeleerde letter ook direct als een
‘schrijfletter’ wordt aangeleerd. De
kinderen schrijven met een driekantig
potlood, dit bevordert een goede
pengreep.

Dit jaar staan de oudergesprekken
gepland in de derde 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:
marloeswernand@obsdetarthorst.nl

