Groep 3
Aan: ouders/verzorgers van groep 3
Datum: augustus 2021
We zijn net begonnen in het nieuwe schooljaar. Iedereen begint zijn draai te vinden en is weer
aardig gewend. Via deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken in
groep 3.
Schooltijden:
De schooltijden zijn de hele week van 8.15 tot 13.45 uur. De kinderen mogen vanaf acht uur
naar de klas. Vanwege het Covid-19 virus ben u niet welkom in de school. U kunt op de
stoep bij de hoofdingang afscheid nemen van uw kind. Wilt u er op letten dat u uw kind op
tijd in de klas is?
Ziekte:
Wij willen u vragen om bij ziekte of ander verzuim tussen half 8 en 8 uur te bellen naar school.
Het telefoonnummer is: 035-6989339.
Nieuws
Op de website van de Zonnewijzer kunt u het actuele nieuws vinden. Hierop staat bijvoorbeeld
de jaarkalender en het laatste nieuws. Het adres is www.zonnewijzer-bussum.nl.
Wij gebruiken Social Schools om nieuws uit de klas met u te delen. Ook informatie over de klas
zal op deze manier met u gedeeld worden. De nieuwsbrief wordt ook via Social Schools
verspreid.
Ook kunt u ons volgen via twitter: BS_Zonnewijzer, Facebook en Instagram.
Tien-uurtje en lunch
We willen dit graag zo gezond mogelijk houden, daarom dus geen priklimonade en geen snoep
e.d. Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen de kinderen een stukje fruit/groente
(gepeld/gesneden) mee. Geeft u niet te veel mee?
De bakjes en de bekers voor het tien-uurtje en de lunch worden in de bakken op de gang
bewaard. Alleen de zuivelproducten kunnen in de klas in de koelkastbak worden gezet. De juf
zet het dan in de koelkast.
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Gym
Elke dinsdag en woensdag wordt er gym gegeven door onze vakleerkracht meester Rob. Op
dinsdag eindigt groep 3 met de gymles. De leerkracht loopt met de hele groep naar de
hoofdingang. Let op: pas als iedereen klaar is.
Let dus op dat uw kind kleding aan heeft op dinsdag en woensdag die het makkelijk zelf
aan en uit kan doen zodat we niet te lang op elkaar hoeven te wachten.
Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding en gymschoenen met witte zolen bij zich hebben.
De gymtassen gaan dezelfde dag ook weer mee naar huis. Wilt u de gymkleding regelmatig
wassen?
Hulp
Het komende schooljaar zullen er ook weer activiteiten plaatsvinden waarbij wij de hulp van
ouders/verzorgers hard nodig hebben. Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen dan stellen
wij dit zeer op prijs!
Namen in jassen, tassen, gymkleding handschoenen e.d.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bakjes, bekers, jassen, tassen, gymkleding, handschoenen e.d. te
voorzien van de naam van uw kind.
Verjaardagen:
De kinderen mogen in de klas trakteren. De traktatie houden we graag zo gezond mogelijk.
Informeert u bij de leerkracht voor eventuele allergieën. Na het trakteren in de klas mag het
jarige kind samen met 2 andere kinderen de school rond om de andere leerkrachten te
trakteren.
Pennen/potloden (etui):
Uw kind heeft eenmalig van de school een setje kleurpotloden gekregen.
De school voorziet de kinderen van een goed schrijvend driekantig potlood, waarmee uw kind
een goede pengreep gaat ontwikkelen.
In verband met de juiste pengreep mogen de kinderen niet schrijven met eigen meegebrachte
pennen, potloden, Stabilo’s enz.
Meenemen van spullen om te laten zien
Op maandag hebben we altijd vertelkring over het weekend. Dan mogen de kinderen ook iets
meenemen over het weekend om te laten zien. Het is niet de bedoeling dat er speelgoed van
thuis meegebracht wordt naar school. Op de andere dagen is het niet de bedoeling dat kinderen
spullen meenemen van thuis.
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Contact met de leerkracht
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.
Mocht er aanleiding zijn, dan nodigen wij u uit voor een gesprek.
Mochten er vanuit u vragen/opmerkingen zijn, neem dan gerust de moeite om een afspraak te
maken met één van ons.
Wij hopen dat u ons weet te vinden, ook gewoon voor een gezellig gesprekje!
Vakken:
In groep 3 leren we veel nieuwe dingen. We brengen u graag op de hoogte van de
verschillende vakken.
Doelendeur:
Op de deur hangen onze doelen per periode. Als ouders krijgt u op deze manier inzicht in het
leerproces van uw kind. Heeft u vragen over de doelen dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.
Spelling
Spelling gaat voor een groot gedeelte gelijk op met lezen.
We beginnen met waar hoor ik de letter, maak het gebaar. Daarna gaan we klankzuivere
woorden hakken op de hakstrook.
Hierna volgt het dagelijks korte dictee. Hierin wordt de letter herhaald die zojuist is aangeleerd.
Verder worden er andere letters herhaald, woorden en later ook een zin.
In de tweede periode gaan we zonder hakstroken verder. We krijgen dan bijv. de ng en de nk.
We schrijven samengestelde woorden, maar nog geen open lettergrepen zoals bij het lezen.
Technisch lezen
Het leren lezen in groep 3 is verdeeld in twee periodes.
De eerste periode noemen we de klankzuivere periode.
Hierin leren de kinderen de letters lezen zoals je ze ook uitspreekt in een woord. Bijvoorbeeld
bal.
We hebben het dan over b (zoals in bus en dus geen BEE) a (zoals in appel en dus geen AA)
en l (zoals in lief en dus geen EL) De kinderen leren de letters met behulp van klankgebaren.
De ene dag leren de kinderen een nieuwe letter aan, de andere dag worden alle reeds
geleerde letters herhaald.
Dit doen we door middel van zoekopdrachten, luisteropdrachten, woorden, zinnen en later
verhaaltjes lezen.
Heel belangrijk bij het (leren) lezen is het blijven herhalen. U kunt ons daarbij helpen door ook
thuis veel te lezen.
Via de lettermuur in de klas kunt u ook zien welke letters we al hebben geleerd.
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Rond de kerst hebben we alle letters geleerd.
We gaan dan ook door met de tweede periode, de niet klankzuivere periode.
Hierin leren de kinderen samengestelde woorden lezen als rugtas.
Woorden met een –d of –b op het eind, open lettergrepen, bijv. lopen.
In deze tweede periode gaan we ook meedoen met tutorlezen.
De kinderen gaan dan 1 op 1 lezen met een leerling uit een hogere groep.
Begrijpend lezen en Begrijpend Luisteren
Vanuit de methode Veilig Leren Lezen krijgen de kinderen regelmatig begrijpend lezen
oefeningen aangeboden. Begrijpend luisteren wordt dagelijks geoefend in de klas d.m.v.
voorlezen, terugvragen, herhalen en luisteren naar opdrachten, luisteren naar de leerkracht en
naar elkaar.
Rekenen
Rekenen doen wij elke dag ongeveer een uur met onze methode “De wereld in getallen”. In het
begin van groep 3 starten we de week met een reken praatplaat. Deze platen bieden allerlei
gespreksonderwerpen die te maken hebben met rekenen.
Na de praatplaat volgt de instructie. Als het werk in het gewone werkboek af is kunnen de
kinderen aan de slag met extra rekenwerkbladen, rekenspelletjes uit de kieskast of op de
computer.
In het tweede halfjaar krijgen de kinderen naast hun gewone werk speciale taken op hun eigen
niveau. Na elk blok krijgen de kinderen een toets.
We leren optellen, aftrekken, splitsen tot 20 en tellen tot 130.
Geld: alle munten en biljetten van 5 en 10 euro. We leren geld afleggen en gepast betalen.
Tijd: hele uren (analoog), werken met een tijdbalk en een maandkalender
Meten: vergelijken van afmetingen, verkennen van de begrippen oppervlakte en omtrek, meten
met natuurlijke maten (inhoud), vergelijken en ordenen van gewichten.
Meetkunde: van vogelvlucht perspectief naar plattegrond, routes zoeken op een plattegrond,
een standpunt bepalen.
Godsdienst
Voor het vakgebied ‘godsdienstige vorming’ maken we gebruik van de methode ‘Trefwoord’.
‘Trefwoord’ werkt op basis van een kalender, die een vast plekje heeft in de groep.
Elke dag bespreken wij de plaat van de kalender, lezen we het verhaal, versje of gedichtje dat
bij de plaat hoort, op vrijdag wordt er een gebed uitgesproken. Ook leren we gezellige en leuke
liedjes die passen bij de verhalen die wij aanbieden. Ook enkele wereldgodsdiensten worden
tijdens Trefwoord besproken.
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Schrijven
In groep 3 starten wij vanaf de eerste dag met het schrijfonderwijs. Voorwaarden voor goed
schrijfonderwijs zijn de juiste pengreep en de juiste schrijfhouding.
We schrijven in groep 3 het hele jaar met het driekantig potlood. De leerlingen krijgen het
potlood van de leerkracht.
We werken in groep 3 met de schrijfmethode Klinkers. In de schriften die bij deze methode
horen, oefenen we het blokschrift en de cijfers. We zijn hier dagelijks mee bezig. We gaan dus
niet het verbonden schrift (aan elkaar schrijven) leren aan de leerlingen van groep 3.
Engels
We werken in de groepen 1t/m 8 met de methode “Take it easy”. Take it easy is een
interactieve digibord methode die werkt met native speakers. Op een speelse manier, met
behulp van liedjes, prentenboeken, versjes etc., worden de kinderen ondergedompeld in de
Engelse taal.
De kinderen krijgen 1 tot 2 keer per week Engelse les, de eigen leerkracht spreekt dan ook
alleen maar Engels. Dit maken we duidelijk aan de kinderen door de Engelse vlag op onze
kleding. Gedurende het schooljaar komen er diverse thema’s aan bod.
Techniek & Atelier
Op donderdagmiddag is het tijd voor techniek of atelier. Deze lessen doen wij in een mix met de
andere middenbouw groepen.
Bij techniek behandelen wij de volgende onderwerpen: productie, communicatie, constructie &
transport. Aan ieder onderwerp wordt twee lessen gewerkt, de eerste les is een informatie les
en de tweede les is een actieve onderzoekende les.
Met atelier werken wij 3 lessen aan een product. We gebruiken allerlei verschillende technieken
zoals papier-maché, werken met wol, werken met klei, schilderen, etc. Dit is elk jaar weer
anders. In de loop van het schooljaar kan de dag waarop we hier aan werken nog veranderen.
Verkeer
1x per week hebben we verkeer.
We gebruiken hiervoor de methode Claxon. Ons boekje heet Stoepie.
We hebben het over hoe je veilig in het verkeer kunt deelnemen, als voetganger, fietser of als
passagier.
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Vreedzame School
In de klas wordt ook gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met ingang van vorig
schooljaar 2020-2021 werken we met de methode: ‘De Vreedzame School’. De methode werkt met
6 blokken waarin verschillende thema’s aanbod komen.

Wereldoriëntatie
Iedere week kijken we een aflevering van Huisje Boompje Beestje (HBB). Hierin komen
verschillende onderwerpen aan bod.
Muziek
De hele dag door hebben we liedjes bijvoorbeeld als we in de kring gaan, voor we gaan
schrijven en als we bidden. We leren ook nieuwe liedjes, dansen of luisteren naar andere
soorten muziek. Ook doen we dit schooljaar weer mee aan de Muziekimpuls door de Gooise
Muziekschool. We doen dit op maandagmiddag met juf Greetje.

Met vriendelijke groet,

juf Tanya Kok (ma-di)

t.kok@proceon.nl

juf Paola Luitwieler (wo-do-vrij)

p.luitwieler@proceon.nl

