GROEPSINFORMATIE GROEP 3 2022 - 2023
Beste ouders,
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 3.
Dit jaar hebben de kinderen juf Lindy, juf Thara en juf Joyce.
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In de ochtenden zullen de groepen 3 en 4 apart van elkaar onderwijs krijgen. De middagen vormen
zij wel een combigroep.

Gym
De kinderen van groep 3-4 gymmen op maandagmiddag en dinsdagmiddag van 13.30 - 14.15 uur in
de Landvliethal. Ze krijgen gym van juf Debby. Deze dagen worden we zoals gebruikelijk graag
opgehaald op het schoolplein. Zorgt u ervoor dat uw kind op de gymdagen kleding en schoenen aan
heeft die hij/zij zelfstandig aan en uit kan trekken? Het is verstandig om sieraden deze dagen niet om
te doen.

Lijn 3
Groep 3.. een spannend jaar, waarin de nadruk ligt op het leren lezen, ook wel ‘aanvankelijk lezen’
genoemd. Wij gebruiken hiervoor Lijn 3, dit is een complete taalleesmethode. De acht leerlijnen zijn:
lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, wereldoriëntatie,
stellen en leesbevordering. De methode biedt 12 thema’s aan. In thema 1 t/m 6 worden de meeste
letters aangeleerd. Na thema 7 gaan de leerlingen meer- en langere woorden/verhalen lezen.
Aan het eind van elk thema wordt een leestoets en spellingstoets afgenomen om te kijken of wat
aangeboden is goed wordt beheerst. U kunt de vorderingen van uw kind volgen via uw Parnassys
account.

Rekenen
We hebben een nieuwe rekenmethode voor groep 3. Semsom is een methode die speciaal is
ontwikkeld voor het jonge kind. We rekenen veel spelend en bewegend. Door te spelen leggen
kinderen een goede basis zonder dat ze het soms zelf door hebben, deze basis is heel belangrijk voor
later. Bewegen is leuk en gezond en als je iets leert als je beweegt onthoud je het beter. De kinderen
leren dit jaar wat getallen precies zijn, waar ze getallen kunnen plaatsen op de getallenlijn, splitsen,
plus- en minsommen t/m 20. Ze besteden aandacht aan ruimtelijk inzicht, ze rekenen met geld en
ook klokkijken komt aan bod.

Schrijven
In groep 3 start het aanvankelijk schrijven. We werken aan zithouding, oog- handcoördinatie,
schrijfpatronen, de letters en cijfers worden aangeleerd als ook de leestekens. Het verbonden schrift
wordt geoefend op en tussen liniatuur. Dit doen we met de schrijfmethode Klinkers, deze sluit aan
bij Lijn 3. Dit doen wij met een driehoekig potlood, voor de juiste pengreep.

Kwink
We gebruiken de methode Kwink om structureel aandacht te schenken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. In de eerste periode gaan deze lessen vooral over afspraken in de klas
en hoe je met elkaar omgaat, maar ook gaat het over je talenten, positief communiceren en hoe je
keuzes maakt. Eén keer in de maand geven we een les Kriebels in je buik.

Godsdienst
Kind op maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. Deze methode werkt met
verschillende thema’s welke worden toegelicht in de infopost. Dagelijks wordt een verhaal gelezen,
soms een Bijbelverhaal, soms een vrij (spiegel)verhaal rondom het thema. Daarnaast zingen we nog
liedjes met elkaar.

Andere vakken
Andere vakken waar aandacht aan besteed wordt zijn Engels (met hulp van Miss Voskamp),
beeldende vorming, muziek, verkeer en wereldoriëntatie.

Pinda-allergie
In groep 4 zit een leerling met een pinda-allergie. Omdat wij in de middag één groep vormen, willen
wij u vragen om ook in groep 3 op het tussendoortje en het broodbeleg van uw zoon/dochter te
letten. Dit betekent dat wij in de klas pinda vrij eten. Zo mogen leerlingen bijvoorbeeld geen
pindakaas op hun boterham.

Wat nog meer?
Jarig? Dan vieren wij feest! Verjaardagen vieren wij in de ochtend en daarom dus apart van elkaar.
Groep 3 heeft dit jaar 19 kinderen. In groep 4 zitten 15 kinderen. De jarige mag de klassen langs bij
ongeveer 8 a 10 juffen en meesters.
Wilt u een koptelefoon, voorzien van naam, meegeven naar school. We gaan extra oefenen met
rekenen en lezen op een Chromebook waar deze koptelefoon bij gebruikt gaat worden.
Ook mogen de kinderen een etui mee naar school nemen met uitsluitend stiften.
Mochten er vragen zijn n.a.v. deze informatiebrief, dan mag u mij (Joyce) via Parro een berichtje
sturen.
Met vriendelijke groet,
Lindy van der Voorn l.vandervoorn@wijdevenen.nl
Thara Hengeveld t.hengeveld@wijdevenen.nl
Joyce Molenaar j.molenaar@wijdevenen.nl

