Informatie over
groep 3
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Hopelijk hebben de kinderen
een goede start gemaakt. Wij hebben de belangrijkste informatie voor
u op papier gezet.

Twee leerkrachten
 Juf Bogaard (ebogaard@kws-hia.nl) Maandag, dinsdag
 juf de Kluiver (jdekluiver@kws-hia.nl) Woensdag, donderdag,
vrijdag
 Juf Vuijk en juf de Graaf zijn de onderwijsassistenten en helpen
mee.
Begin van de dag
Aan het begin van de morgen komen de kinderen naar binnen als de
schoolbel gaat. We beginnen de dag in de kring. Dan is er tijd om iets
te vertellen en m.b.v. de dagritmekaarten nemen we het programma
van de dag door. We oefenen dagelijks de psalm van de week.

Bijbelse geschiedenis
Op maandag overhoren we de psalm die de week ervoor aangeleerd is.
De kinderen mogen deze psalm in groepjes of in tweetallen zingen. Éen
keer in de maand hebben we op dinsdag een maandopening.

Taal/lezen
Wij werken met de methode Taalfontein. Het eerste woord heeft u
ongetwijfeld al gehoord: Daan. Op maandag beginnen
we met een verhaal daarna wordt het week-woord in
zijn geheel aangeboden. De volgende dagen staan de
afzonderlijke letters en klanken centraal. De letters
die we leren worden ondersteund door een gebaar. In
groep 3 ligt het accent op het leren lezen (= technisch lezen). We
besteden ook aandacht aan woordenschat, leesbeleving en begrijpend
lezen, spellen, stellen en mondelinge taalvaardigheid.
Bij de methode horen brugboekjes. Een boek van school voor thuis.
Het boekje sluit precies aan bij de activiteiten die in de klas plaats
vinden. Uw kind kan laten horen wat hij op school allemaal al geleerd
heeft. Bovendien kunt u het thuis nog eens herhalen.
Het is de bedoeling dat het boekje na 5 weken weer ingeleverd wordt.
Uw kind krijgt dan een nieuw deeltje mee voor de volgende 5 weken.
Voorin het boekje zit een briefje met naam Wilt u dit briefje erin laten
zitten? Dat maakt het innemen van de boekjes makkelijker.

Rekenen
Wij gebruiken de methode De wereld in getallen. De eerste periode
zijn we vooral bezig met tellen, verkort tellen, het vergelijken van
hoeveelheden, splitsen, het leren schrijven van de getalsymbolen enz.

Schrijven
Momenteel oefenen we cijfers en losse letters. We werken gelijk op
met de leesmethode. We oefenen de letters die daar aan de orde
komen. Later in het jaar leren we de schrijfletters en gaan we aan
elkaar schrijven.

Bewegingsonderwijs
Wilt u uw kind op dinsdagmiddag gymkleding en -schoenen meegeven?
Wij gymmen van 14.30 uur tot 15.30 uur. De juf komt om half 4 weer
terug naar school gelopen, maar u mag uw kind ook bij de gymzaal
ophalen.

Zwemmen
Op donderdag 6 september gaan wij voor de eerste keer naar het
zwembad. Het is dan gelijk meezwemmen! Per kind
mag er één ouder of oudere broer of zus (met
zwemdiploma) meezwemmen. Iedere zwemles
hebben we de hulp van twee ouders nodig bij het uiten aankleden. U heeft hierover een aparte mail
gekregen.
Het schoolzwemmen moet u in de eerste plaats zien als
bewegingsonderwijs. Natuurlijk zou het ook fijn zijn wanneer kinderen
een diploma halen. Mogelijk heeft uw kind al een diploma. Dat willen
ze bij het zwembad graag weten. Wilt u het even aan ons doorgeven?

Sociale vaardigheden en verkeer
Voor het aanleren van sociale vaardigheden maken we gebruik van de
methode: Kinderen en hun sociale talenten. Het eerste thema is:
aardig zijn voor elkaar! Daarnaast besteden wij schoolbreed aandacht
aan de schoolregels.
Wij bespreken verkeersituaties m.b.v. praatplaten. Ook is het mogelijk
concrete situaties na te spelen. Er zijn ook praktijklessen waarbij we
t.z.t. uw hulp goed kunnen gebruiken. Verder werken we ook met een
werkboekje en kopieerbladen.

En verder…
- Iedere week hebben twee kinderen klassendienst. Zij mogen na
schooltijd een aantal klusjes doen.
- Op maandag wordt het zendingsgeld opgehaald.
- De werkjesmap van groep 1 en 2 wordt in groep 3 niet meer
gebruikt. Het rapport wel!
- De gymspullen worden niet meer op school bewaard. U kunt deze
op dinsdag aan uw kind meegeven.
- Op vrijdag is het fruitdag.
- Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor schooltijd spullen
binnen brengen. Fietssleutels en tassen even bewaren tot de bel
gaat.
Heeft u vragen, aarzelt u niet om contact op te nemen. Wij stellen dat
op prijs! We hopen op een goede samenwerking met u als ouders!

