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De juffen van groep 3

• Juf Nienke (ma di woe vrij)

• Juf Leoni (do)

• Juf Carin zal extra ondersteunen

• Juf Karen ondersteunt TAEL



Het binnenkomen
 De schooldeuren gaan open om 8.35 uur

 De kinderen komen rustig binnen.

 De kinderen kijken op de dag planning 

wat ze moeten doen, meestal lezen.

 De schooldeur gaat om 8.40 dicht.



Een voorbeeld van de 

dagindeling

• 8.40 uur lezen

• 9.00 uur lijn 3

• 9.45 uur buiten spelen

• 10.15 uur eten en drinken

• 10.30 uur lijn 3 afmaken

• 11.00 uur rekenen

• 11.45 uur buiten spelen

• 12.15 uur eten

• 13.15 uur schrijven

• 13.30 uur tekenen

• 14.10 uur naar huis



Welkom bij Lijn 3

Methode voor aanvankelijk lezen



Allemaal instappen! 



Ouderbrieven



Werken op drie niveaus

Risicolezers

Gemiddelde lezers

Goede lezers



Samen leren lezen



De letter centraal



Expliciete aandacht voor spelling… 



… en woordenschat



Wereldoriënterend 



Klankenbord



Werkboek lezen



Werkboek lezen – ouderinformatie 



Aansluitende schrijfmethode: Klinkers



Wij leren rekenen met 

“de wereld in getallen” 

 We werken met veel
verschillende materialen
en tekenen bij de 
rekenopdrachten. 
Wanneer kinderen klaar
zijn, kunnen ze ook uit
verschillende 
rekenspelletjes kiezen.



Gouden kei

 Elke dag verzinnen we samen waar de 

gouden kei mee verdiend kan worden.

 Bijvoorbeeld: goed opletten of je je stoel 

aanschuift, of een ander helpen.

 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!



Parro
 Op Parro worden mededelingen 

geplaatst, maar ook foto’s. Daarnaast is 

het mogelijk om de leerkracht een bericht 

te sturen, bijv. om een afspraak te maken. 

Via Parro worden ook de 

rapportgesprekken ingepland.



School tv
Wij kijken rekenverhalen en 

huisje boompje beestje.



We hebben ook gym, 

muziek, tekenen en 

handvaardigheid.
 De gymlessen zijn op maandag. 

 Dit jaar krijgen we een aantal keer

handvaardigheids lessen van Inge Bollen. Deze

lessen zullen op donderdag of vrijdag gegeven

worden. We laten tijdig weten wanneer die 

lessen zijn. De kinderen dan graag oude kleren

aan laten trekken.



Prowise Go
 Via Prowise Go oefenen de kinderen de 

lesstof van lezen en rekenen ook digitaal 

op de laptops. Er staan ook extra 

applicaties waar uw kind mee kan 

oefenen zoals rekentuin en taalzee.

 Tijdens de kenningsmakingsmiddag 

hebben de kinderen een brief 

meegekregen met de inloggegevens van 

Prowise Go, zodat uw kind ook thuis zou 

kunnen oefenen.



Oudergesprekken/ rapport
 De kinderen krijgen dit jaar 3 keer een 

rapport.

 Er worden 2 keer per jaar 10-minuten 

gesprekken gehouden . En een 

startgesprek in het begin van het jaar.

 Aan het eind van het jaar kan er een 

gesprek plaats vinden op verzoek van de 

juf of ouders.

 Bij vragen over uw kind, kunt u een 

afspraak maken via Parro of even bij het 

hek u vraag stellen aan de leerkracht. 



Ondersteuning woordenschat

 Juf Karen ondersteunt de kinderen extra 

bij de woordenschatontwikkeling. 



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.



Tot slot

 Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd een 
berichtje sturen via Parro.

 Korte vragen kunnen ook na schooltijd bij 
het hek of we maken een afspraken.

 Wij hebben heel veel zin om het 
schooljaar te starten. We gaan er een 
leuk en leerzaam jaar van maken.

Juf Nienke en juf Leoni


