
Info avond

groep 3

Dinsdag 22 september 2015



De juffen van groep 3

 Juf Hanneke (woe do en vrij)

 Juf Nienke  (ma di)

 Nt2 juf Ans. (do)



Het binnenkomen
 De schooldeuren gaan open om 8.35 uur

 De kinderen komen rustig binnen. De 

ouders mogen mee lopen naar binnen.

 De kinderen halen (zelf) hun eten en 

drinken (voorzien van hun naam)uit de 

tas. En kijken op de dag planning wat ze 

moeten doen, meestal lezen.

 De schooldeur gaat om 8.45 dicht. Na 

deze tijd is alleen de hoofdingang open.



Een voorbeeld van de 

dagindeling

 8.45 uur lezen

 9.00 uur Veilig leren lezen

 9.45 uur buiten spelen

 10.15 uur eten en drinken

 10.30 uur rekenen

 11.30 uur kanjer training

 12.15 uur naar huis

 13.15 uur schrijven

 14.15 uur circuit

 15.15 uur naar huis



Wij lezen met 

veilig leren lezen

leesboekje werkboekje woordendoos Veilig en vlot &

Klikklak boekje



Veilig leren lezen op het 

digibord

lezen werkboek

Woordjes zoeken



Woorden aan de wand



Lees inloop

 Iedere dag beginnen we met de 

leesinloop

 De kinderen kiezen zelf een boek uit om 

te lezen of krijgen een leesboek of 

opdracht van de juf

 Groep 3 t/m 8 starten met de leesinloop



Schrijf methode: 

Pennenstreken

Sluit aan bij veilig leren lezen



Pennenstreken op het 

digibord

zithouding aanleren van de letter

schrijven in de lucht/ op tafel



Wij leren rekenen met 

“de wereld in getallen” 



Rekenen op het 

digibord

Verhaal plaat Uitleg en instructie



Rekenen in de klas



Kanjer oefeningen



Computers

 De kinderen werken allemaal minimaal 

twee keer per week op de computer.
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vosje

Dit is vosje en vosje komt een keer logeren bij elke kind 

om samen te gaan lezen.



Gouden kei

 De gouden kei kan je een dagje 

verdienen.

 Elke dag verzinnen we samen waar de 

gouden kei mee verdiend kan worden.

 Aan het eind van de dag beslissen we 

samen wie de gouden kei verdiend heeft.

 Natuurlijk krijgt iedereen de gouden kei  

een keer op zijn tafel.



In de klas

Het is in groep 3 erg belangrijk dat de 

kinderen zich kunnen concentreren:

 We werken met een stilte stoplicht

 Er zijn koptelefoons beschikbaar

 Een stille werkplek

 Een klein vosje, is het teken dat de juf niet 

gestoord mag worden en bezig is met 

een uitleg. 



klasbord



School tv
Wij kijken leesdas lettervos , rekenverhalen 

en huisje boompje beestje



We hebben ook gym, 

muziek, tekenen en 

handvaardigheid.



Oudergesprekken/ rapport

 De kinderen krijgen dit jaar 3 keer een 

rapport.

 Er worden 2 keer per jaar 10-minuten 

gesprekken gehouden .

 Aan het eind van het jaar kan er een 

gesprek plaats vinden op verzoek van de 

juf of ouders.

 Bij vragen over uw kind, loop gerust na 

school even binnen.



Nt2 bij juf Ans

 Nt2 is het ondersteunen van de 

woordenschat en taalontwikkeling.

 Op donderdag haalt juf Ans kinderen uit 

de klas die ondersteuning nodig hebben.



Verjaardag vieren 

 In groep 3 mag je natuurlijk je verjaardag 

vieren

 Dit doen we meestal na de ochtend 

pauze

 Helaas mogen papa en mama er niet 

meer bij zijn
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Cultuur en bibliotheek

 Gedurende het schooljaar krijgen de 
kinderen verschillende voorstellingen en 
uitstapjes aangeboden vanuit kunst-, cultuur 
en natuuraanbod Etten-Leur.

 Ook werken we samen met de bibliotheek 
waarbij we gebruik maken van boeken 
passend bij onze thema’s.

 Wij vinden het belangrijk dat de kinderen thuis 
ook veel oefenen met lezen.

 Kinderen kunnen gratis lid worden van de 
bibliotheek en boeken lenen.



rondkijken

 Als er vragen zijn dan kunt u terecht bij 

één van de juffen.

 Als u interesse heeft, kunt u ook in andere 

klassen kijken.


