Informatiekaart 2021 - 2022

groep 3A

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar

Leerkrachten

Marieke Schrama
aanwezig: ma, di

Informatiekaart

Voor elke groep wordt er een informatiekaart gemaakt. Hierop kunt u in een keer alle
belangrijke dingen voor het schooljaar vinden. Wie de leerkrachten zijn en hoe u ze kunt
bereiken en wat er voor deze groep belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld wat de
kinderen leren bij de verschillende vakken.
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Groep 3 krijgt 2x per week gym van een vakleerkracht (maandag om
13.30 uur tot 14.15 uur en woensdag om 12.45 uur tot 13.30 uur). De
kinderen nemen die dag gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee. Zou u alles
willen voorzien van de naam van uw kind? Op gymdagen is het handig als uw kind zich
zelfstandig kan aan –en uitkleden. NB In verband met de coronamaatregelen gymmen de
kinderen voorlopig in hun gewone kleding en op gymschoenen. Ook wordt er op dit
moment niet gedoucht.

•
•

Aan het begin van het schooljaar nemen de kinderen een leeg etui mee.
U kunt zich aanmelden als klassenouder, luizenouder en bibliotheekouder.

Binnenkomst
Leren lezen
Vanaf 8.20 uur kan u uw kind naar binnen brengen, de leerkracht
heet uw kind welkom bij de deur. Ouders nemen in de hal afscheid van hun kind. Om
14.15 uur brengt de leerkracht uw kind weer naar buiten. Wanneer u het leuk vindt om
een kijkje te nemen in de klas bent u vanaf die tijd welkom. NB In verband met de
coronamaatregelen komen de kinderen zelfstandig via de deur aan het plein de klas
binnen. Ouders nemen op de stoep afscheid van hun kind.

Brood en fruit eten

Wij vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, erg belangrijk. Rond 10.00
uur eten we uitsluitend fruit/rauwkost en drinken water. Rond 11.30 uur eten we brood
eventueel met een plak ontbijtkoek of een rijstwafel. Zou u de trommels en bekers willen
voorzien van de naam van uw kind? Om de tafels schoon te houden willen wij graag dat u
uw kind een theedoek meegeeft. Deze gebruiken zij als tafelkleed.

Cultuurweek

De cultuurweek staat in het teken van landen. De groepen 3 gaan aan de slag met
Italië.

Handige weetjes

Iedere dag zijn de kinderen met lezen bezig. Samen hardop lezen is een goede
ondersteuning. Er is op woensdag 8 september een informatieavond om 19.30 uur over
het proces van het leren lezen. NB In verband met de coronamaatregelen,
weten wij niet of en hoe deze avond door kan gaan. U wordt hierover nog
geïnformeerd.

Naaldenveld

Aan het eind van het schooljaar gaan we kamperen op het scoutingterrein Het
Naaldenveld in Bentveld. Wanneer we op kamp gaan blijven de groepen 3 en 4 één
nachtje slapen van maandag op dinsdag. De woensdag erna zijn de leerlingen van de
groepen 3 en 4 vrij.

Rekenen

Tijdens de rekenles werken de kinderen met name aan getalbegrip en de
basisvaardigheden, optellen en aftrekken t/m 20 en splitsen t/m 20. Sommen met
klokkijken, oppervlakte en geldsommen komen ook aan bod. U kunt dit proces
ondersteunen door veel spelletjes met dobbelstenen te doen en te tellen met sprongen.

Schrijven

Zodra de leerlingen een letter hebben geleerd leren ze ook gelijk hoe deze letter
geschreven moet worden. Aan het begin van het schooljaar schrijven de kinderen los,
later aan elkaar. De kinderen schrijven met potlood en gebruiken schrijfletters.

Verjaardag

Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.
We stellen het op prijs als u vooraf even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd
wordt.

Zelfstandig werken

In groep 3 werken we met drie niveaugroepen. We leren de kinderen om te gaan met
uitgestelde aandacht. Vanaf januari werken we met een weektaak.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.00 uur ziekmelden via 023-5442424
of via de Social Schools app.

