Informatiebrief groepen 3
Schooljaar 2019-2020
De leerkrachten van de groepen 3 zijn:
3A: juf Birgit en juf Loes van Aart
3B: juf Ilse en juf Jennie

Een verzoek:
-

Om 8.20 uur maakt de leerkracht de deur open.
Graag via de buitendeur naar binnen komen en niet binnendoor.
Niet fietsen op het schoolplein.

Dagindeling
Binnenkomst:
Jassen en tassen aan de kapstok. Kinderen gaan op hun eigen plaats zitten en gaan
zelfstandig aan de slag met een werkje of gaan lezen.
Instructie:
Elke dag krijgen de kinderen instructie voor lezen, spellen, rekenen en schrijven.
Zelfstandig werken:
Tijdens het zelfstandig werken gaan de kinderen deze instructie verwerken.
Spelen:
Elke middag mogen de kinderen van groep 3 nog 15 min. extra buitenspelen tot de
kerstvakantie.

Praktisch ABC:
Adressen en telefoonlijsten:
U heeft een adressen/telefoonlijst van de groep ontvangen. Indien er wijzigingen zijn deze
doorgeven.
Cito-toets:
2x per jaar krijgen de kinderen CITO toetsen, de scores komen via het rapport mee naar huis.
Fruit eten:

Wij zijn een gruiten school dus alle dagen nemen wij fruit of groenten (graag geschild/in
stukjes) mee naar school. De fruitpauze bedraagt 15 minuten. Het zou fijn zijn als u de
hoeveelheid hierop aanpast. Wij nemen alleen drinken mee naar school in een beker of
flesje wat we weer mee naar huis brengen. Wij vinden het fijn als de naam van uw kind erop
staat. GEEN snoep of chocolade.
Gym:
Groep 3 heeft elke donderdagochtend gym van een vakdocent (meneer Niels). Iedereen
brengt een gymtas met gymkleding en schoenen mee naar school. Wilt u er voor zorgen dat
uw kind zichzelf kan omkleden en zelf zijn/haar schoenen aan kan doen! Ook moet de
gymtas elke week mee naar huis genomen worden. Haren vast, oorbellen uit en geen
armbanden aan, dit i.v.m. veiligheid.
Muziek:
Elke maandagmiddag krijgen de kinderen muziekles van onze vakdocent juf Vera.
Intern begeleidster/der:
Bij twijfel of vragen over de ontwikkeling van uw kind, kunnen wij de hulp inroepen van onze
intern begeleidster. Voor de onderbouw is dit Carla Geurts (wordt vervangen door Sabine
Heijdeman).
Klassenouders:
Iedere groep heeft 2 klassenouders. Zij helpen in de groep met bijzondere dagen
(Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, koningsspelen, verjaardag van de leerkracht etc.)
Leerlingvolgsysteem:
Wij observeren de ontwikkeling van uw kind en verwerken onze bevindingen in een
leerlingvolgsysteem. Hierin verwerken wij ook handelingsplannen, Cito-toetsen, verslagen
van oudergesprekken etc.
Luizenouders:
Iedere groep heeft 2 luizenouders. Zij controleren de kinderen na elke vakantie en indien
nodig tussendoor.
Maatje:
Alle kinderen hebben een maatje in de groep. Het is meestal een duo. In de groep kunnen ze
elkaar helpen en samenwerken. Regelmatig wisselen wij van maatje.
Oudergesprekken:
Dit schooljaar starten we met kennismakingsgesprekken. In februari en in juli zijn de
oudergesprekken nav het rapport. Tussendoor kan vanuit de leerkracht of vanuit de ouders
altijd een gesprek aangevraagd worden. Wij staan open voor een gesprek. Graag een
afspraak maken na schooltijd bij het ophalen van uw kind. Als u uw kind naar school brengt;
dan zijn we er graag voor de kinderen.
Kindgesprekken:

Twee keer per schooljaar worden er kindgesprekken gevoerd met uw kind. Dit ondersteunt
het reflecteren op het leerproces en draagt bij aan eigenaarschap van het kind.
‘Ik-doos’
Elk kind krijgt de ‘ik-doos’ eenmaal mee naar huis, om thuis met lievelingspulletjes
(speelgoed/eten/sport) te vullen. Hierover mag het kind in de klas een presentatie geven die
ongeveer 5 minuten duurt. Hierdoor leren de kinderen elkaar beter kennen en ondersteunt
de mondelinge taalvaardigheid. Meer informatie hierover volgt nog.
Schoolgids:
Algemene informatie over beleid en schoolse zaken kunt u vinden in de schoolgids. Deze
staat op de website.
Schrijfmethode:
In groep 3 schrijven wij met potlood. Wilt u er thuis ook opletten dat uw kind zijn/haar
potlood goed vast houdt en altijd van boven naar beneden schrijft.
Stagiaires:
Wij staan positief tegenover het inzetten van stagiaires op school om hen zodoende het vak
van leerkracht of klassen/onderwijsassistent te leren. In de loop van het jaar kunnen er voor
bepaalde tijd stagiaires meelopen in de klas.
Uitnodigingen verjaardagen:
Niet in de klas uitdelen a.u.b. vanwege teleurstelling voor de kinderen die niet zijn
uitgenodigd.
Verjaardag kind:
In principe vieren we de verjaardag om 9.30 uur. Als dat niet uitkomt kunt u in overleg met
de leerkracht een ander tijdstip afspreken. Er wordt voor de jarige gezongen en ze mogen
dan trakteren. U mag er natuurlijk bij blijven. De jarige gaat met 2 kinderen en een
verjaardagskaart en evt. traktatie langs de juffen van de andere groep 3 en langs de
leerkracht waar zij het vorige schooljaar bij zaten.
Verjaardag van de leerkracht:
Per groep wordt een datum bepaald wanneer en hoe de verjaardag van de juffen wordt
gevierd.
Verkeer:
Wij stimuleren het om zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. Parkeren
op de parkeerplaatsen. Lopend oversteken bij het fietspad. Niet fietsen op het schoolplein.
De lessen uit de methode ‘Klaar over’ starten we pas in januari.
Verlof:
Als u verlof wilt aanvragen, dient u dat schriftelijk te doen. Het formulier om verlof aan te
vragen is te vinden op de website. De criteria waaraan het verlof moet voldoen staan in de
schoolgids vermeld. U kunt de aanvraag inleveren bij de leerkracht.

Ziekte/afwezigheid:
Als uw kind ziek is, graag voor schooltijd bellen. Als uw kind later of niet komt vanwege
bezoek aan tandarts/ziekenhuis graag van te voren doorgeven aan de leerkracht. Dit kan in
de agenda die naast de deur ligt.
Handvaardigheid en tekenen:
We werken met een jaarrooster bij handenarbeid en tekenen. Hiervoor zullen wij u soms
vragen om spullen te verzamelen. We zullen dit in de Even aardigheidjes of via
schouder.com aankondigen.

