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Informatiebrochure groep 3

Beste ouder/verzorger,
In deze brochure vindt u de specifieke informatie voor groep 3.
Groepsleerkrachten
Op maandag en dinsdag , donderdag en vrijdag staat juf Willeke de Graaf voor de groep. Op
woensdag staat juf Klarina Ferkranus voor de groep. Op donderdag is juf Klarina aanwezig
voor rt werkzaamheden in de middenbouwgroepen.
Leerstof in groep 3
Psalm/lied
Elke dag zingen we de psalm of het lied van de week. Achterin deze brochure en op de site
vindt u het psalmrooster.
Bijbelse geschiedenis
We gebruiken de methode ”Levend Water” voor de Bijbelvertellingen. Aan het begin van het
schooljaar geven we een rooster met vertellingen mee. Drie keer in de week vertellen we een
verhaal. Op vrijdag is er een verwerking rondom de verhalen van die week. We gebruiken
voor de verwerking vaak een filmpje, vertelplaat,of een werkblad.
Lezen
We gebruiken de leesmethode Veilig Leren Lezen, Kimversie. Deze versie is toegespitst op
het begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Ook sluit deze methode aan bij kinderen
die mogelijk dyslexie hebben. De lesopbouw bestaat uit zgn. kernen over een bepaald thema.
Een kern bestaat uit tien lesdagen en wordt afgesloten met toetsen, (letters, woorden, begrippen).
Lezen is een belangrijk onderdeel voor het bevorderen van de taalontwikkeling. De kinderen
krijgen met elke kern woordjes mee naar huis om te oefenen. Dit heeft als doel om het lezen
vlotter te laten verlopen (automatiseren).
Er zijn drie niveaus in deze methode: ster, maan en zon. In principe is de maan het niveau van
groep 3. Per kern wordt bekeken in welk niveau uw kind ingedeeld wordt. Als extra uitdaging
hebben we leerzame en leuke taalspelletjes.
Veilig Leren Lezen heeft ook voor thuis een digitale oefenversie. Uw e-mailadres hebben we
nodig om u hiervoor aan te melden. Voor extra leeshulp hebben we het digitale programma
Bouw.
Rekenen
Dit is de methode Pluspunt. We oefenen de rekenvaardigheid minimaal tot 20: optellen, aftrekken, klokkijken, meten, plattegrond, flitssommen, geldsommen enz. Als extra uitdaging
hebben we nog Pluspunter en Gynzy op het Chromebook. Verder hebben we leuke en leerzame rekenspelletjes in de kast.
Schrijven
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De methode pennenstreken die we gebruiken sluit aan bij Veilig Leren Lezen, in lettervolgorde,
didactiek, en woordkeuze. De school heeft bewust gekozen voor het leren van het leren van de
schrijfletters in verbonden schrift. Belangrijk is dat de kinderen leesbaar en voldoende vlot kunnen schrijven. In een cijfer-oefenschrift leren de kinderen de cijfers op de juiste manier te schrijven. We schrijven in groep 3 met een grijs potlood wat de kinderen van school krijgen.
Engels
Alle groepen binnen onze school krijgen Engels. De methode Take it easy is digitaal en heeft verschillende thema’s. Engels wordt in groep 3 niet getoetst.
Kanjertraining
De Kanjertraining doen we aan de hand van de verhalen van Max en de Vogel. D.m.v. deze verhalen leren we de kinderen welke gedragsnormen wel of niet goed zijn. Rollenspel, eigen verhalen,
spelletjes enz. zijn werkvormen bij de lessen. We hopen hiermee kinderen meer inzicht te geven
in hun gedrag. Deze training loopt door de hele school heen.
Verkeer/biologie/muziek
Op donderdagmiddag krijgen de kinderen afwisselend deze vakken.
Themawerk
Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag werken we met een thema. Soms naar aanleiding
van het thema van Veilig leren lezen, maar ook worden er thema’s gebruikt rondom de leefwereld van de kinderen. De kinderen doen verschillende activiteiten. De activiteiten kunnen zijn: een
knutsel, speelopdracht, werkblad, spelletje, Chromebook enz. Met deze activiteiten gaan de kinderen zoveel mogelijk samenwerken. De kinderen wisselen elke keer van activiteit. Verschillende
activiteiten zijn verplicht, al zijn er ook keuzeactiviteiten mogelijk.
Bewegingsonderwijs
We sporten in het speellokaal van de school. De sportles wordt op vrijdagochtend gegeven door
een vakleerkracht. Wilt u dan sportkleding meegeven die de kinderen zelf kunnen aan-/
uittrekken. Sportschoentjes met klittenband of veters. Geen balletschoentjes. Het is fijn wanneer
de sportkleding voorzien is van naam. Omdat de school geen verkleedruimte heeft, kleden we
ons om in de klas..
Contactgegevens
Juf Klarina Ferkranus
Juf Willeke de Graaf

klarinaferkranus@vvgo.nl
willekedegraaf@vvgo.nl
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Leerlingenlijst
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