Welkom bij groep 3:
Dit hoort echt bij onze groep:
In groep 3 gaan we beginnen met leren lezen. Hierbij maken we gebruik van de methode
‘Veilig leren lezen’’ (kim versie). In de eerste periode worden alle letters aangeleerd. Zo rond
de kerst kunnen de kinderen al een verhaaltje lezen. In de tweede helft van het schooljaar
leren we meer leesmoeilijkheden.
We schrijven met potlood. Eerst leren we alle letters los schrijven, daarna leren we aan
elkaar schrijven.

Deze activiteiten horen specifiek bij onze groep:
In groep 3 hebben we twee informatiemomenten voor ouders. Eén aan het begin van het
jaar en één informatieavond in januari.
Na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen met de spreekbeurten. Ieder kind kiest een
onderwerp wat hij of zij leuk vindt en vertelt daar iets over in de klas. Ze kunnen hierbij
eventueel gebruik maken van het digi bord.
Ook beginnen we na de voorjaarsvakantie met flitsen. Met behulp van ouders krijgen de
kinderen dan flits woordjes te lezen. Dit doen we drie keer per week. We beginnen om 8.30
uur.
Ieder jaar krijgen we een natuurles in het Prinsenbos.

Tips voor ouders:
We gymmen op dinsdag en vrijdag. De gymtassen gaan na de gym weer mee terug naar
huis. Na de voorjaarsvakantie gaan we na het gymmen douchen en hebben de kinderen een
handdoek nodig en eventueel slippers (en een douchemuts voor kinderen met lange haren).
Voor de beste leesresultaten is het nodig om thuis ook met uw kind te lezen. In de
bibliotheek kunt u boekjes lenen. Boekjes met een S voor start groep 3, boekjes M3(midden
3)of E3(eind 3). Kijk naar het niveau van uw kind, bij twijfel mag u het altijd aan de leerkracht
vragen.
In groep 3 vieren we de verjaardag van uw kind gezellig in de klas. De traktatie mag u om
8.30 uur meegeven. De kinderen mogen langs de juffen van de groepen 1 t/m 4.

