
Groep 3A

Groep 3A bestaat uit 20  kinderen, dit zijn 9 meisjes en 11  jongens.

De leerkrachten van groep zijn juf Esther en juf Sophieke
Bij duo’s: De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Esther
dinsdag: juf Esther
woensdag: juf Esther
donderdag: juf Esther
vrijdag: juf Sophieke

Gymdag: Dinsdag en Donderdag
Om te kunnen gymmen, heeft uw kind gymkleren nodig. Dit zijn een sportbroekje en
T-shirt of een turnpakje en gymschoenen. Het is handig dat de gymkleren in een
sto�en rugzakje zitten. De gymkleren moeten op dinsdag meegenomen worden naar
school en mogen dan tot en met donderdag op school blijven. Donderdagmiddag
moeten de gymkleren weer meegenomen worden naar huis.
Sportschoenen met witte zool zijn verplicht in de gymzaal. De schoenen moeten een
lichte, harde zool hebben (geen turnschoentjes) en geen veters, tenzij ze zelf kunnen
veters strikken. Graag voorzien van naam.
De gymtassen mogen niet over het weekend op school blijven i.v.m hygiëne.  Kunnen
de kinderen nog niet zelfstandig veters strikken dan willen we u verzoeken om
gymschoenen met klittenband te geven aan de leerlingen. Heeft uw kind geen
gymspullen mee dan mag hij/zij wegens veiligheidsredenen niet meedoen met de les.



Typisch groep 3:
In groep 3 werken we met de leesmethode van: Veilig Leren Lezen Kim versie. We
gebruiken daarnaast ook de schrijfmethode: Pennenstreken.
Elke dag leren de kinderen in groep 3 nieuwe letters, lezen, rekenen en schrijven. Aan
het eind van groep 3 kunnen de meeste kinderen echte boeken lezen. Ook leren de
leerlingen om losse letters te schrijven (maar nog geen hoofdletters).
Natuurlijk gaat groep 3 ook aan slag met rekenen. Dit jaar werken we met de nieuwe
rekenmethode: Semsom.  In groep 1 en 2 hebben de meeste leerlingen geleerd om te
tellen t/m 20 en kennen ze de cijfersymbolen t/m 12. In groep 3 gaan de leerlingen
een stap verder. Naast het tellen leren ze o.a. ook erbij- en erafsommen te maken (t/m
20), klokkijken, meten, plattegronden etc.

De leerlingen in groep 3 maken kennis met de volgende spellingsregels, deze regels
hoeven ze nog niet allemaal te kunnen toepassen.
● Luisterwoorden: Luister goed naar het woord en schrijf het zoals je het hoort.
● Weetwoorden: Onthoud goed hoe je het spellen moet.
● Laatste letter: Wil je weten wat de laatste letter is? Maak het langer dan gaat het
nooit mis.
● Fopklanken: Laat je door de klank niet foppen. De letters moeten kloppen.

Methodes
De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:

● Godsdienst: Levend Water en Kids dichtbij God
● Rekenen: Semsom
● Schrijven: Pennenstreken (blokschrift)
● Verkeer: Wijzer door het verkeer
● SoVa: Kanjertraining
● Taal/Lezen: Veilig Leren Lezen Kim versie
● Muziek: Eigen-wijs
● Breindhelden
● Wonderlijk gemaakt
● DramaOnline

Vanuit de methodes proberen we een overkoepelend thema te zoeken wat we
gebruiken voor thematische activiteiten. We werken in de middag vooral thematisch
en de ochtend staat in het teken van taal-/reken- en leeslessen.

Huiswerk
Hierover heeft de school een document opgesteld, waarin onze visie op huiswerk, de
opbouw van het huiswerk vanaf groep 3 en de rol van ouders hierbij is beschreven.

Communicatie
We gebruiken de app Parro (of de website talk.parro.com) voor snelle communicatie
met ouders: bijv. het versturen van korte berichten of oproepjes, het delen van foto’s



en video’s. Ook plannen we tienminutengesprekken via Parro. Ouders kunnen via Parro
onderling gesprekken met elkaar starten, hierdoor zijn klassenlijsten met adres- en
telefoongegevens overbodig. Langere berichten ontvangt u per mail. Wilt u een
gesprek met een van ons? Dan kunt u ons altijd aanspreken na schooltijd of mailen
naar Esther.holtman@ekcdeolijfboom.nl (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
bereikbaar) en sophieke.speelman@ekcdeolijfboom.nl op de vrijdagen.

Ziekmelden
Ziekmelden kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van school: 0570 -
820225 of via Parro.  De conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht
komt.
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