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 Goed om te weten 

• 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.   

• De verjaardag van de kinderen vieren we in de klas. Denkt u aan een gezonde 

traktatie. De kinderen gaan niet meer langs andere leerkrachten.  

 

Ochtend 

We beginnen de dag schoolbreed 

met lezen, vervolgens komen 

vakken als rekenen, spelling en 

schrijven aan de orde. Wij proberen 

in ons ochtendprogramma de 

vakken ook op een spelende manier 

aan te bieden, spelend leren.   

 

Even voorstellen 

Juf Chantal (vanaf januari op maandag en dinsdag) 

Ik ben 33 jaar en woon met mijn vriend en zoontje van bijna 

2 in Westervoort. Eind september verwachten wij ons 

tweede kindje. Ik zal tot januari dan ook met verlof zijn. In 

mijn vrije tijd vind ik het fijn om tijd door te brengen met 

mijn gezin, te lezen en lekker buiten te zijn.  

Juf Jessica Thuis(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 

Ik woon in Haalderen met mijn man en 3 dochters. Sinds 

2019 werk ik op De Esdoorn in groep 3. Aan het begin van 

het jaar zal ik 4 dagen werkzaam. Als Chantal terugkomt van 

haar verlof zal ik de woensdag, donderdag en vrijdag voor 

mijn rekening nemen. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te 

lezen, wandelen, koken en met vrienden samen te zijn.  

Juf Ingrid van Baarsen(woensdag) 

 

 

      

Middag 

In de middag maken we tijd voor IPC.  

Hier komt ook een stuk woordenschat in 

terug.  

We herhalen een aantal onderdelen van 

het lezen en verder staan ook vakken als 

muziek en SEO (sociaal-emotionele 

ontwikkeling) op het rooster. 

 • In groep 3 hebben wij gym op dinsdag en vrijdag. 
Wilt u zorgen voor stevige gymschoenen en passende kleding. Kinderen met lange haren graag de haren vast 

maken. Het is handig om uw kind niet te moeilijke kleding aan te doen op de dagen dat wij gymmen. 

 

 

 

Een dag in groep 3 

 

Onderwijsassistent: Meghan Gielingh 


