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Beste ouders,
Een korte ‘nieuws uit groep 3’.
Gisteren zijn we naar speellandschap De Heiberg geweest. We hebben daar genoten
van het samen spelen en willen de ouders die de kinderen hebben gebracht en
gehaald nog een keertje hartelijk danken!
De stagiaire van groep 3 wil zich graag aan u voorstellen:

Hallo,
Mijn naam is Wiecke van Nunen. Ik ben 17 jaar en woon in Wintelre.
Ik zit in het 1e jaar op de PABO ‘De Kempel’ in Helmond en dit schooljaar loop ik
stage op de St. Jan Baptist.
Het eerste half jaar ben ik in groep 3, het 2e half jaar in een andere groep.
Afgelopen week heb ik de hele week stage gedaan in groep 3. In de andere weken
ben ik er telkens op dinsdag.
Mocht u nog vragen hebben of nog iets meer van me willen weten, loop gerust even
binnen.
Groetjes, Wiecke
In ‘nieuws uit groep 3’ is het lezen en leesplezier al regelmatig aan bod gekomen. In
het eerste half jaar in groep 3 (de eerste 6 kernen van de methode) leren de
kinderen alle klanken/letters lezen en schrijven. Op school, in de klas, besteden we
heel veel tijd aan het leren lezen, schrijven en maken van woorden met de letters die
we al hebben geleerd. Kinderen zijn, zeker na het aanleren van nieuwe
klanken/letters, nieuwsgierig naar wat ze al kunnen lezen en zijn vooral ook heel
trots op wat ze al kunnen lezen.
Voor kinderen die beginnen met lezen is het van groot belang dat ze, ook als het
vakantie is, blijven lezen. Als kinderen niet blijven lezen, wordt de leesvaardigheid al
snel weer minder.
Iedere dag 5 minuten lezen is voldoende om de leesvaardigheid op peil te houden. U
kunt dan samen lezen, voorlezen, uw kind laten voorlezen of samen een leesspelletje
doen. Belangrijk is dat u ervoor zorgt dat het leesplezier voorop staat!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie!
Groetjes, juffen van groep 3
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