
Informatie groep 3 

Uw kind zit dit schooljaar bij mij in groep 3. Ik sta alle dagen van de week voor deze groep, en 

ongeveer een dag per maand zal mevrouw Juliana voor de groep staan zodat ik mijn taken als ICT-

coördinator kan uitvoeren.  

Groep 3 is de groep waarin uw kind de basisvakken lezen, schrijven en rekenen leert. De nadruk in 

groep 3 ligt vooral op taal en dan vooral op het leren lezen. Dit leren wij met de methode van Veilig 

leren lezen. De eerste weken in groep 3 leren de kinderen bijna iedere dag een nieuwe letter, waar 

volop mee geoefend wordt. In kern start leren de leerlingen de letters i, k, m en s. Ook leert de leerling 

met die letters korte woordjes te maken en te lezen zoals; ik, kim, en mis. U zult zien dat deze 

leesontwikkeling heel snel kan gaan. Tevens leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, 

de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en hierover praten, regels voor het 

voeren van een gesprek en afspraken die gelden bij zelfstandig werken. Na iedere kern zal een toets 

worden afgenomen zodat wij inzicht krijgen in de voortgang.  

Op dit moment zijn wij gestart met het leren schrijven van de cijfers op de juiste manier. Hierna volgen 

de schrijfpatronen die een voorbereiding zijn op het verbonden schrift. Wij letten hierbij op de juiste 

schrijfhouding, de juiste potloodgreep en de leesbaarheid. Wij schrijven nu met de schoolpotlood en 

na de voorjaarsvakantie gaan wij leren schrijven met de schoolvulpen.    

Met rekenen leren wij de getallenrij van 0 t/m 20. Wat houdt een getal in, waar ligt het getal op de 

getallenlijn, wat zijn de buur-getallen? Met deze getallen gaan we ook plus en minsommen maken. 

Ook zal de analoge klok, geldsommen, meten, inhoudsmaten en wegen aan de orde komen.  

In groep 3 wordt er ook aandacht besteed aan de wereldoriëntatie vakken zoals verkeer, natuur, 

aardrijkskunde en geschiedenis. Deze vakken zijn vaak met elkaar verweven. Met Engels gaan we 

steeds meer woorden erbij leren en bouwen dit verder uit. 

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid.   

De leerlingen krijgen ook les van een aantal vakleerkrachten. Op maandag krijgen zij dansante 

vorming van mevrouw Scheepsbouwer, op de donderdag krijgen zij muziekles van mevrouw Schaling 

en op de vrijdag krijgen zij een gymles van de heer Karduks. Op de maandag en de vrijdag dienen de 

leerlingen hun gymtenue bij zich te hebben.  

Ook hanteren wij een vast dagschema zodat de leerlingen precies weten wat er gaat komen. Dat geeft 

duidelijkheid en structuur. 

Nog enkele mededelingen en verzoeken. 

Gesprekken en vragen  

Ieder schooljaar vinden er rapportavonden plaats om de resultaten van de leerlingen te bespreken. U 

krijgt hiervoor een uitnodiging. Indien er op een ander moment behoefte is aan een gesprek kan dit via 

de e-mail worden aangevraagd. Ook de leraar kan verzoeken tot een gesprek. De gesprekken kunnen 

telefonisch of op school plaatsvinden.  

Ophalen leerlingen 

Op dit moment blijven de ouders bij het hek wachten en komen de kinderen samen met mij naar 

buiten. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd wordt opgehaald?  

Wijzigen van gegevens 

Mochten uw gegevens wijzigen (telefoonnummer, adres, verandering BSO etc.) geeft u dit dan ook 

even door op school zodat wij over de juiste gegevens beschikken.  

Groepsvorming en anti-pestprotocol  

In de groep wordt naast alle schoolse zaken ook aan groepsvorming gedaan. Zeker in het begin na de 

zomervakantie moet iedereen weer wennen aan de regels en de groepsnormen. De groep moet 

opnieuw gevormd worden en dat doen we door middel van diverse spelletjes. Zo hebben we ook met 

elkaar de regels/afspraken vastgelegd en deze hangen in de klas. Ook maken we duidelijk wat het 

verschil is tussen plagen en pesten en leren we hen om conflicten eerst zelf op te lossen.  



 

Etui 

Het verzoek is dat elk kind een etui met daarin kleurpotloden, een schaar, pritt-stift en een liniaal mee 

neemt naar school. Een schrijfpotlood en een gum hebben ze van school gekregen.  

Stagiaire 

In de eerste helft van het schooljaar krijgen wij op de dinsdagen een stagiaire in de groep. Zij is een 

tweedejaars Pabo studente.  

Wij gaan er een mooi, goed en leerzaam schooljaar van maken! 

Met een vriendelijke groet,  

M. Koppers, lerares groep 3  

 

  


