Informatie groep 3 | 10-09-21
Beste ouders/verzorgers,
Daar waar we u graag aan het begin van het schooljaar hadden uitgenodigd
voor de informatiemarkt en een ouderavond over het leesonderwijs in groep
3, moeten we het dit schooljaar doen met deze brief. Hopelijk krijgt u zo toch
een beetje een beeld hoe het er in de groep aan toe gaat.
Leerkrachten in de groep
Tessa Hofman: maandag, donderdag en vrijdag.
Meerle Sies: maandag, dinsdag en woensdag.
Afspraken en regels in groep 3
• Van 8.20 tot 8.30 uur is de inloop. Tijdens de inloop wordt gewerkt
aan een taak. Vaak is dat lezen, maar het kan ook een rekenopdracht
of iets anders zijn. Deze tijd wordt ook regelmatig gebruikt om nog
eens extra te lezen met kinderen
• Om 8.30u gaat de tweede bel en starten wij met de les.
• De Sint Jan Baptist is een gezonde school. We vragen dan ook of u uw
kind voor de ochtendpauze fruit (& drinken) mee wilt geven. Om
10.30u eten wij dit samen in de klas op. Tijdens het fruit eten wordt
voorgelezen. De lunchpauze is van 12.00u tot 12.45u. Om 12.00u gaan
de kinderen naar buiten om lekker te spelen en te bewegen. De
kinderen eten tussen 12.30u en 12.45u. Wilt u eens kijken naar de
hoeveelheid die u uw kind meegeeft voor de lunch? Dat wat in de eettijd niet op is, gaat terug in de lunchtrommel mee naar huis. Het is niet
toegestaan om snoep mee te geven. Ook dit gaat terug mee naar huis.
• We zijn er samen verantwoordelijk voor dat de klas netjes en schoon
blijft. Over een tijdje krijgen de kinderen klassentaken. U moet dan
denken aan bijvoorbeeld uitdelen, vegen en zorgen dat de boekenkast
netjes is. We proberen te zorgen dat de taken uitgevoerd kunnen
worden onder schooltijd. Het kan wel eens voorkomen dat uw kind iets
later buiten is.
• Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zuinig omgaan met spullen,
of ze nu van school zijn, van iemand anders of van henzelf. Alle
materialen die kinderen nodig hebben in de klas, krijgen de
kinderen van school. We willen dan ook niet dat uw kind spullen van
thuis meebrengt naar school.

Groepsvorming
Elk kind in de groep moet zich veilig voelen in de klas, maar ook daar buiten.
We werken hier samen aan door goede afspraken te maken over samen
spelen. In de klas krijgen kinderen regelmatig een andere plek. Zo worden er
telkens nieuwe groepjes gevormd, waarin kinderen veel van elkaar kunnen
leren. Het hele jaar zetten we coöperatieve werkvormen in, waarbij kinderen
leren om samen te werken.
Lezen
Taal en leren lezen doen we met de KIM-versie van Veilig Leren Lezen. Lezen
en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, net zoals schriftelijke en
mondelinge taal.
De KIM-versie heeft aandacht voor de risicolezer en de vlotte lezer en heeft
een softwareprogramma op maat voor iedere leerling. In deze versie leren de
kinderen ‘zingend’ of ‘zoemend’ lezen (voorheen was het nog ‘hakken’ en
‘plakken’). De software van de KIM-versie is ook geschikt voor uw kind om
thuis mee aan de slag te gaan. Op het moment dat uw kind de software thuis
kan gaan gebruiken, krijgt u van ons bericht.
Bij het gebruik van de software, hebben de kinderen hun eigen koptelefoon
(‘oortjes’) op. Deze wordt eenmalig aan de kinderen uitgereikt. We leren de
kinderen hier zuinig mee om te gaan. Wanneer door eigen toedoen de oortjes
kapot gaan, zullen de kinderen van thuis oortjes moeten meenemen.
De rol van ouders is heel groot bij de taalontwikkeling van kinderen. Door
thuis regelmatig uw kind voor te lezen, met uw kind te praten en samen te
lezen stimuleert u de taalontwikkeling van uw kind.
Wanneer u samen met uw kind leest, houdt er dan rekening mee dat we de
letters als klanken aanbieden. De letter p is dan ook geen ‘pee’ en de ‘i’ is
geen ie (maar een ‘ih’). Voor elke klank hebben we een uniek klankgebaar:
onze eigen geheime groep 3 taal!
In de bibliotheek zijn veel leuke boeken om samen met uw kind te lezen. In
het eerste half jaar van groep 3 zijn de boeken met niveau Start of M3
geschikt voor uw kind om zelf te lezen. Een leesboek over een onderwerp wat
uw kind heel interessant vindt, kan misschien lastig zijn om zelfstandig te
lezen als nog niet alle letters zijn aangeboden. Deze boeken zijn wél geschikt
om voor te lezen of om samen te lezen. Er zijn ook veel interessante
informatieboeken bij de bibliotheek te leen. Vaak spreken de onderwerpen
van dit soort boeken de kinderen erg aan en hoewel ze misschien lastig zijn
om zelf te lezen, leen ze gerust. Want: bij lezen staat leesplezier voorop!

Schrijven
Bij schrijven werken we met de methode Pennenstreken. Ook het schrijven is
gekoppeld aan de KIM-versie van Veilig Leren Lezen. Dat betekent dat
wanneer we een letter leren (lezen, herkennen, voelen) uw kind dezelfde
letter ook leert schrijven.
Op school schrijven we met het verbonden schrift oftewel: schrijfletters. In
groep 3 leren we eerst de schrijfletters ‘los’ te schrijven. Pas halverwege
groep 3 leren we de letters met elkaar verbinden. We schrijven tijdens de
schrijfles met pen. Tijdens andere werkjes schrijven we met potlood.
Rekenen
Rekenen doen we met de methode Rekenrijk. De verwerking vindt plaats in
de werkboeken en/of digitaal met Gynzy. Naast het werken met de methode
zijn we in groep 3 ook heel veel handelend en spelend aan het rekenen.
Handelend en spelend rekenen doen we volgens de doelen van de methode.
De ervaring is dat wanneer kinderen handelend bezig zijn, de leerstof beter
beklijft.
In de eerste periode van groep 3 ligt bij het rekenen de nadruk op de basisrekenvaardigheden die later nodig zijn om sommen correct te kunnen maken.
De kale sommen (vb. 3+5=/ 6-2=) volgen pas in het tweede deel van het
schooljaar.
Wereldoriëntatie
Tijdens wereldoriëntatie kijken we, gekoppeld aan de thema’s van Veilig
Leren Lezen of wat speelt in de klas, naar de wereld om ons heen. De
methodes Wereldzaken & Grej of the Day sluit hierop op aan.
Engels
In alle groepen op de Baptist wordt Engels gegeven. Er is ‘everyday’-English,
dat varieert van elkaar in het Engels begroeten, het openen van het
dagprogramma in het Engels tot een fruitpauze in het Engels.
Er wordt volgens de methode ‘My name is Tom’ woordenschat aangeboden.
Ook worden er andere lessen in het Engels gegeven. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Engelse liedjes bij muziek of een creatieve les in het Engels.
Gymmen
Op maandagochtend gaat groep 3 gymmen in Den Ekkerman. Om 11.00u
vertrekt de bus en om ongeveer 13.00u zijn wij weer terug op school.
Kinderen kunnen zich goed bewegen in makkelijk zittende sportkleding en
tijdens de gym zijn gymschoenen voor binnen verplicht. We verwachten dat
kinderen zelf hun gymschoenen kunnen aantrekken. In de zomerperiode is
het handig wanneer er ook sokken in de gymtas zitten. Sieraden mogen niet
aan tijdens gymlessen en lange haren bij voorkeur vast.

Communicatie met ouders
Er zijn verschillende mogelijkheden waarin wij u op de hoogte brengen van
wat er in de groep of op school gebeurt, bijvoorbeeld:
• Nieuwsbrief van school
• Nieuws uit groep 3: wat doen we in groep 3?
• Parro: korte berichten vanuit de leerkracht. Van alle kinderen uit groep
3 zijn één of beide ouders gekoppeld aan Parro. Heel fijn! Via Parro
sturen we u berichten die u laten zien waar we in de klas mee bezig
zijn of andere korte berichten.
Ook zijn er een aantal momenten waarop wij met u in gesprek kunnen gaan
over uw eigen kind:
• Kennismakingsgesprekken
• Ouderavonden n.a.v. het rapport
• Individuele gesprekken: het kan dat de leerkracht u hiervoor uitnodigt,
maar als u zelf een gesprek wilt, kan dat natuurlijk ook. Om ervoor te
zorgen dat we echt de tijd hebben, is het fijn wanneer u een afspraak
maakt.
Parro
Wanneer u afspraken (arts, tandarts, etc.) wilt doorgeven of wilt laten weten
dat uw kind ziek is, kan dat via een Parro-bericht. Zo zijn we snel op de
hoogte. Een ziekmelding kan natuurlijk ook via de administratie.
Ook voor andere korte mededelingen kunt u een Parro-bericht naar de
leerkracht sturen. We zullen deze berichten veelal na of voor schooltijd op
eigen werkdagen beantwoorden. Berichten die in het weekend of ’s avonds
worden gestuurd, zullen de eerstvolgende werkdag worden beantwoord.
Mailen kan natuurlijk ook. Houdt er dan wel rekening mee dat we deze vaak
pas na schooltijd kunnen beantwoorden, omdat wij tijdens schooltijd niet
altijd onze mail lezen.
Tessa Hofman
Meerle Sies

t.hofman@veldvest.nl
m.sies@veldvest.nl

Parnassys
Na elke kern mag uw kind aan de leerkracht laten horen hoe goed het al kan
lezen en laten zien hoe goed het al kan schrijven. Ook na elk blok mag uw
kind laten zien hoe goed het al kan rekenen. De resultaten hiervan kunt u
terugvinden in ParnasSys en geeft de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van
uw kind.
We merken dat sommige kinderen gespannen worden als ze het woord ‘toets’
horen. Vandaar dat we er daarom bewust voor kiezen om het woord toets zo
min mogelijk te gebruiken.

Als ouder kunt u inloggen in Parnassys. Daarvoor heeft u een persoonlijke
inlogcode ontvangen. Mocht deze inlogcode niet werken, dan kunt u een mail
sturen naar de administratie: a.sebregts@veldvest.nl (Annet SebregtsAalders). Zij is ook telefonisch te bereiken op dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag!
Vriendelijke groet,
Tessa & Meerle

