
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 



Beste ouders/verzorgers, 
 
In dit boekje vindt u allerlei informatie over het onderwijs in groep 3. 
Hierbij kunt u denken aan de lestijden, de dagelijkse activiteiten en de methodes die 
worden ingezet. 
De informatie die we u in dit boekje geven is gebaseerd op de reguliere roosters en 
regels. Op het laatste blad kunt u de aanpassingen zien die we gemaakt hebben 
i.v.m. de Coronamaatregelen. 
Indien u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen of opmerkingen heeft, dan 
horen wij dat graag. 
 
We wensen u veel leesplezier toe, 
De leerkrachten van groep 3
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Algemene regels en afspraken 
 

 Schooltijd van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u 
 Ouders gaan niet mee in de klas. 
 Tijdens pauzes en overblijf mogen de kinderen niet in de klas zijn. 

 We nemen geen speelgoed mee in de klas, dit blijft in je tas. Op 
maandagmorgen is er de mogelijkheid om iets te laten zien. 

 voor het buitenspelen ‘s middags mag uw kind iets kleins meenemen om 
te spelen (knikkers, step, springtouw of een bal) 

 skeelers mag, mits uw kind ze zelf aan/uit kan doen.  

 Geen skatebord 
 voor jarige mama’s/papa’s, opa’s en oma’s mag uw kind iets kleuren(niet 

voor de rest van de familie) Hieraan kan uw kind in de pauze werken. 
Voor bijzondere feesten of ziekenhuis opname evt. ook. Geeft u als 
ouder hiervoor dan een briefje mee? 

 Gymspullen blijven niet op school i.v.m. de hygiëne. 
 Veters strikken leren we thuis. De juf helpt nog tot de kerstvakantie 

daarna niet meer! 
 In de klas wordt niet gesnoept. Pauzehapje is dan ook een stuk fruit of 

groente of boterham. Geen Mars/Twix en cola! 
 We trakteren op gezonde dingen. 

Wat te doen bij ziekte en verlof 
 
Bij ziekte graag een telefoontje of email naar school. 
Telefoonnummer: 0117-381678 
E-mailadres: obsbreskens.absenten@gmail.com  

 
Voor iedere vorm van verlof moet een officieel formulier worden aangevraagd, dit 
is verkrijgbaar bij de juf of te downloaden via de website. 

 



 

 

 
 

 
  

Veilig leren lezen 
 
In groep 3 leert uw kind lezen met de methode Veilig leren lezen Kim-versie. 
Belangrijke aandachtspunten van de methode zijn: 

- verklanking van de letters. Woorden zoemend lezen. Dit betekent dat 
ze de woorden niet hakken, maar letters aan elkaar zingen. Het 
woordje ‘ik’ lezen ze dan als iiiiiiik. 

- tweelingletters 
- korte en lange klanken 
- tweetekenklanken 
- tegelijkertijd leren we de aangeleerde leesletter ook als schrijfletter te 

schrijven.  
- woordenschat 
- spelling 

Om te leren lezen moeten alle voorwaarden die hiervoor nodig zijn voldoende 
worden beheerst. (rijmen, analyse/synthese, letter of zin, regel, links, rechts 
etc.) 
 
Op school werken we met oefensoftware op de computer/chromebooks. Ook 
thuis kunt u deze software gebruiken. Hierover krijgt u via de leerkracht meer 
informatie. 
Op www.veiliglerenlezen.nl kunt u meer informatie vinden over onze 
leesmethode. Hier kunt ook per kern volgen wat er op school aangeboden 
wordt. 

 
 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/


Pennenstreken 
 
Na elke leesletters aanboden te hebben, leren we de kinderen daarna die 
letter te schrijven. 
Hieronder ziet u hoe wij de schrijfletters aanleren. 
 

 



 
 

Rekenen - Pluspunt 
 
We werken met de nieuwe methode van Pluspunt. 
De methode is zeer uitgebreid, hierdoor kan het voorkomen dat enkele 
bladzijden leeg mee naar huis gaan. Tip: thuis kan uw kind nog extra 
oefenen met deze bladzijden. 
Doelen die onder andere aan bod komen in groep 3 zijn: 

 Oriëntatie getallen t/m 20 
 Optellen en aftrekken tot 10 
 Optellen en aftrekken tot 20 
 Oriëntatie getallen t/m 100 
 Klokkijken 
 Geld 

 Meten met meters 
 Tangram  
 Patronen  
 Blokkenbouwsels 
 Uitslagen van kubus/kegel/balk 

 

 
 
 
 
 



 

Onderwijs op maat 
 

Door het uitwisselen van gegevens met de vorige leerkracht, maar ook door 
toetsing en observaties houden wij de ontwikkeling van uw kind bij. Zowel op 
cognitief gebied als op het sociaal-emotionele vlak. 
De toetsen zijn de toetsen die in de reken- en leesmethode aan de orde 
komen, maar daarnaast werken we sinds schooljaar 2020/2021 met de IEP-
toets. 
Voor de sociale ontwikkeling van ieder kind observeren we bij het 
samenspelen/samenwerken de zelfredzaamheid, de verdraagzaamheid en 
werkhouding. 
 
De ontwikkeling gaat bij ieder kind anders. Het ene kind leert sneller 
lezen/rekenen dan het andere. In de klas proberen we zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij het niveau van uw kind, maar de werkwijze in groep 3 is niet zo 
dat ieder kind alleen werkt. Binnen de klas formeren we groepen van 
kinderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben. 
 
Toch kan het voorkomen dat uw kind sneller of langzamer werkt dan de rest 
van de klas. Bij snelle kinderen vangen we dit op door extra taken te geven 
die dieper op de stof ingaan. Bij achterstand heeft uw kind extra uitleg nodig. 
Bij een geringe achterstand hoort u dit op de contactavond.  
Wanneer blijkt dat uw kind een grote achterstand begint op te lopen hoort u 
dit natuurlijk eerder van de juf. Samen bespreken we dan hoe we het beste 
hieraan kunnen werken. Vaak lost een probleem zich op door thuis extra te 
lezen of eens een rekenspelletje met uw kind te doen. 
 
Als blijkt dat uw kind na hulp thuis en extra aandacht in de klas niet verder 
komt, dan schakelen we de IB-er (intern begeleider) in voor advies. Let wel: 
we moeten hierbij goed afwegen of het kind al het extra werk wel aan kan in 
verband met de rijping van het kind. 
In zulke gevallen zal de leerkracht misschien een advies voor doublure geven, 
maar dit hoort u niet van de ene op de andere dag, dit is een proces van 
ouders en leerkracht samen. 
 
RUST – ORDE - REGELMAAT 
Uw kind moet al heel veel! Zorg ervoor dat het op tijd naar bed gaat en 
voldoende ontspanning heeft. Plan niet alle dagen vol met clubjes en 
speelafspraakjes. 
 

 
 
 
 
 



Rapport 
 

We starten het schooljaar met een omgekeerd oudergesprek. Hierin is ruimte 
voor u als ouder om zaken met ons te bespreken a.d.h.v. een vragenlijst. 
 
Uw kind krijgt een rapport in november, hier volgt het eerste rapportgesprek. 
De rapportgesprekken duren 10 minuten. Als blijkt dat er meer tijd nodig is, 
dan maken we een vervolgafspraak. 
Het volgende rapport is in maart. Ook dan vindt er een gesprek plaats over 
de voortgang van uw kind. 
Eind van het schooljaar krijgt uw kind het derde rapport. Hier zijn GEEN 
gesprekken meer over met de ouders.  
 
Bij twijfel over de ontwikkeling van uw kind nodigt de leerkracht u extra uit 
om dit te bespreken. 
Indien u als ouder een gesprek met de leerkracht wenst, bent u altijd 
welkom. We plannen dan samen een gesprek in. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 Activiteiten  
 

 Herfst 
 Sinterklaas 
 Kerstfeest  
 Letterfeest  
 Kinderboekenweek 
 Fietsenkeuring 
 Streetwise (om het jaar) 
 Zaaien/planten 
 Voorjaarsfeest 
 Verjaardag leerkracht 
 Cultuurmenu 
 Schoolreis (het aantal begeleiders zijn 2 leden van de OV/MR en 

daarnaast, indien nodig, mogen de ouders die een heel jaar lang 
leesouder, luizenouder of ontdekkasteelouder zijn geweest mee loten) 

 Extra activiteiten volgen via de mail. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hulp van ouders 
 
Bij een aantal activiteiten kunnen wij uw hulp goed gebruiken. 
In groep 3 zoeken wij altijd ouders voor: 

 Groepslezen 
 Ontdekkasteel 
 Kerstcircuit  

 
Wanneer er andere activiteiten plaatsvinden waarbij we uw hulp goed kunnen 
gebruiken, dan hoort u dit tijdig. 



 
 
 

Bereikbaarheid leerkrachten 
 
U kunt ons bereiken op de volgende dagen: 
 

 Juf Sandra: maandag, dinsdag en woensdag 
 Juf Francien: donderdag en vrijdag 
 Juf Loes: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 Juf Louise: vrijdag 

 
Onze emailadressen: 
sandraderuijsscher@postescalda.nl 
francienelfrink@postescalda.nl 
loesarends@postescalda.nl 
louiselammens@postescalda.nl 
 
Ook kunt u ons telefonisch bereiken op de aangegeven dagen. 
Het telefoonnummer van school is 0117381678 

Aanpassingen vanwege het Coronavirus 
 

 Aanvangstijden:  
Groep 3 juf Sandra/juf Francien: 8.20 uur tot 13.50 uur 
Groep 3 juf Loes/juf Louise: 8.30 uur tot 14.00 uur 

 De kinderen verzamelen bij het grote hek van de kiss&ride. De leerkracht 
neemt ze mee het plein op. U moet als ouder buiten het hek blijven. 

 Er mag alleen getrakteerd worden op voorverpakte traktaties. 
 We eten op school. Graag een theedoek mee geven om op hun tafel te 

leggen tijdens het eten. 
 De kinderen hoeven nog geen gymspullen mee te nemen. De gymlessen zijn 

ingekort en er wordt zoveel mogelijk buiten gymles gegeven. 
 Oudergesprekken kunnen alleen binnen gevoerd worden op afspraak. 

 

mailto:sandraderuijsscher@postescalda.nl
mailto:francienelfrink@postescalda.nl
mailto:loesarends@postescalda.nl
mailto:louiselammens@postescalda.nl

