Groepsgids groep 3 2020-2021
Mogen wij ons even voorstellen:
Welkom in groep 3. Er zitten 23 kinderen in de groep 3M waarvan 12 meisjes en 11 jongens.
Alle dagen van de week staat Menno Goedhart voor de groep. In de andere groep 3CJ
staan op maandag en dinsdag Chantal Leenders en op woensdag, donderdag en vrijdag
Jessica Thuis voor de klas.

Ons lesrooster:
In groep 3 hebben de kinderen de volgende weekindeling:
Maandag 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag 8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Onze gym dagen zijn dinsdag en vrijdag. Wilt u zorgen voor stevige gymschoenen en
passende kleding in een degelijke rugtas. Kinderen met lange haren graag de haren vast
maken.

Wat vragen wij dit schooljaar van uw kind:
Lezen:
We beginnen in groep 3 met het aanleren van de letters en het lezen van klankzuivere
woorden. Kinderen die het AVI M3 beheersen gaan tijdens het aanleren van de letters
HOMMEL lezen (duo lezen). Kinderen die al AVI E4 hebben gehaald gaan in deze tijd stillezen.
Dit gebeurt in andere klassen o.b.v. een andere leerkracht.
Rekenen:
Getalbegrip:

- oriëntatie van de getallenlijn t/m 100.
- doorzien van de tientallenstructuur t/m 100.
Basisvaardigheden:- optellen en aftrekken t/m 20 m.b.v. een rekenrekje.
- spitsen t/m 12.
- rekenen t/m 20 in een rekencontext.
Meten:
- hanteren van de tijd (hele uren en halve uren),
- geld (teruggeven van 10 euro)
- oppervlakte (tegelpleintjes).
- verband kunnen leggen tussen plattegrond en een blokkenbouwsel.
Spelling:
In groep 3 leren de kinderen klankzuivere woorden te schrijven. Dit zijn woorden die je schrijft
zoals je ze zegt. Hierbij horen ook woorden met meerdere medeklinkers voor en
achteraan. Vanaf januari komen er ook een aantal spellingscategorieën bij zoals plankwoord,
zingwoord, aai- ooi- oei woord. Dit doen we aan de hand van de methode Staal.
Taal:
Woordenschat wordt aangeboden via IPC.

Schrijven:
Dagelijks schrijven de kinderen de klank die aangeleerd wordt. Bij de start van het schooljaar
zijn dit nog losse letters, na februari gaan we de schrijfletters aan elkaar verbinden.
Bij het schrijven is een goede penhouding vereist. De wijsvinger en de duim op de pen en met
de drie andere vingers eronder (pilotengreep). In groep 3 schrijven wij het hele jaar met
potlood.
IPC:
Onze units voor dit schooljaar zijn:
- Hoe leren wij?
- Circus
- Tijddetectives
- Sensationeel
- Onze wereld (tentoonstelling 2021)
- Vakantie
Spelend leren:
De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor kinderen een hele grote. Om hierin tegemoet
te komen naar de kinderen werken wij d.m.v. spelend leren. De doelen van de week komen
terug op verschillende werk- en speelplekken. De kinderen kiezen zelf het moment om
doelgericht aan de dagopdrachten te werken. Dit zal dus niet alleen in boeken en schriften
zijn maar ook spelenderwijs met verschillende materialen.

Goed om te weten:
•
•
•

•
•
•

Integratie Lichtenbeek: Dit schooljaar zullen er enkele leerlingen bij ons in de klas
integreren tijdens meerdere vakken.
In de klas maken we met elkaar de groepsregels en afspraken.
Op maandag mogen de kinderen wat meebrengen om te laten zien in de klas. Wij
verwachten hierbij niet elke maandag een speeltje maar als een kind jarig is geweest
of bijvoorbeeld zijn zwemdiploma heeft behaald.
De verjaardag van de kinderen vieren we in de klas. Denkt u aan een gezonde
traktatie. Vanaf dit jaar gaan de kinderen niet meer langs andere leerkrachten.
Voor elke vakantie nemen de kinderen hun gymtas mee om te wassen/passen.
Ook dit jaar maken wij weer gebruik van Klasbord voor snelle communicatie naar
ouders, zorg dat u aangemeld bent en blijf zo op de hoogte.

