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Algemeen
Ouderportaal Parnassys
Wijzigingen in persoonlijke gegevens (tandarts, huisarts, tel nr., gegevens
ouder/opvang, allergie) kunt u in het ouderportaal in Parnassys doorgeven. Heeft
u hiervoor nog geen inloggegevens? Graag doorgeven aan juf Angela. Daarnaast
moet ieder jaar verplicht het calamiteitenformulier ingevuld worden.
Verjaardagen
We vieren de verjaardag van elk kind. I.v.m. de corona regels mogen de kinderen
alleen voorverpakte traktaties uitdelen. We zullen er in de klas een feestje van
maken.
Afspraak dokter/tandarts e.d.
Afspraken met dokter of tandarts, zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.
Post
Post geven we zoveel mogelijk op de vrijdag mee naar huis, zodat de kinderen
niet elke dag met wat thuiskomen.
Contact leerkracht
We zijn open en hopen dat ouders dit ook zijn. Kom bij ons als u vragen heeft, het
liefst na schooltijd. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
Ouders in de klas
In verband met de corona mogen ouders niet mee de school in. Mocht dit voor
uw kind een probleem opleveren dan horen wij dit graag.
Gym
We gymmen twee keer in de week. Op dinsdag en donderdag. De kinderen
hebben hiervoor gymkleren nodig en geschikte schoenen.
Klassendienst
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen diverse taken op school zoals bijvoorbeeld
klassendienst. Klassendienst wordt na schooltijd uitgevoerd en duurt maximaal
15 minuten. De taken worden afwisselend door alle leerlingen gedaan.
Veters strikken
In groep 3 werken we aan de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij hoort ook
het strikken van je veters. Zou u dit thuis met uw kinderen willen oefenen? We

verwachten dat de kinderen na de
herfstvakantie zelf hun veters kunnen strikken of schoenen aan hebben die zij
zelf dicht kunnen maken. Mocht uw kind nog geen veterstrikdiploma hebben,
dan kunnen ze deze uiteraard nog bij ons krijgen.
Fruit
De fruitdagen zijn dit jaar dinsdag en woensdag, dan mogen de kinderen geen
koekje eten. Wanneer er weer schoolfruit is dan hoort u dat.

Vakinhoudelijk
Taal/lezen/Veilig leren lezen
Wij leren in groep 3 een letter als klank, niet zoals wij het alfabet opzeggen. De k,
is dus niet de ka. Vanaf kern 2 zullen we in groep 3 gaan werken met een indeling
op niveau. Na elke kern bekijken we deze indeling en kunnen we schuiven mocht
dat nodig zijn. Kinderen die wat extra uitleg nodig hebben komen in de stergroep.
De maangroep is voor de kinderen die meekomen in de klas en genoeg uitdaging
hebben. De zongroep is voor kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben.
Rond de kerst zijn we bij kern 6 aangekomen, dan hebben de kinderen al 34
letters geleerd. Ze kunnen deze vlot benoemen en eenvoudige woorden van 1
lettergreep lezen en spellen. We leren de kinderen zoemend lezen. Bv v-v-v-is of
l-l-oop. Tegen de kerst kunnen de kinderen al een eenvoudig boekje lezen. De
kinderen krijgen bij elke kern een gekopieerd boekje mee, deze mag thuis
geoefend worden. Zo kunt u thuis ook volgen waar we in de klas mee bezig zijn.
De tweede helft van het schooljaar hebben we veel aandacht voor zinsbouw,
werkwoordvormen, spelling en begrijpend lezen. Bij elke kern krijgt u als ouder
een informatiebrief. Zo kunt u volgen waar we elke kern aan werken. Thuis kunt u
ook op de computer oefenen. Hiervoor heeft u een mail gekregen met daarin
inloggegevens. Het streven is dat de kinderen aan het eind van groep 3, AVI E3
beheersen. Spelling wordt in deze methode ook meegenomen.
Bouw!
Bouw is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen
bij risicoleerlingen voorkomen kunnen worden. Wij mogen als school deelnemen
aan een pilot en zien dat als een mooie kans deze groep kinderen te helpen. Dit
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wordt naast de reguliere leesmethode gebruikt en een goede samenwerking
tussen school en ouders is hierbij noodzakelijk.
Mocht uw kind voor Bouw in aanmerking komen dan krijgt u hierover bericht van
de leerkracht.
Rekenen/ Wereld in getallen
Er wordt aan het begin van het schooljaar veel geoefend en herhaald. We
besteden veel aandacht aan het automatiseren. De eerste 2 blokken lopen we
versneld door, dit omdat het een verlengde is van dat wat de kinderen in de
kleutergroep geleerd hebben. Daarna maken we een verdeling. Zorg/*ster voor
leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Basis/** ster voor kinderen die
meekomen en voldoende hebben aan de aangeboden leerstof. Plus/*** voor
kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Na elk blok bekijken we dit opnieuw.
Het eerste deel van het schooljaar richten we ons op het vlot leren tellen van
hoeveelheden. Vlot structureren van getallen. Vlot werken op het rekenrek en
optellen en aftrekken t/m 10.
Bij het tweede deel gaan we werken met een weektaak op eigen niveau. Elk blok
bestaat uit 5 weken. Na week 4 volgt de toets. In week 5 kunnen we dan
herhalen of verrijken.
Schrijven/ Pennenstreken
Schrijven is gekoppeld aan Veilig leren Lezen. We oefenen op leesbaar en vlot
schrijven. De eerste helft leren we de blokletters aan. Dit is het eerste jaar dat we
overgaan op blokletters.. We zien in de praktijk steeds meer problemen met het
methodisch schrijven en zetten nu meer in op het leesbaar schrijven. De tweede
helft gaan we meer inzetten op meerdere letters achterelkaar schrijven zodat we
straks zinnen kunnen schrijven.
Engels/Join in
We geven ook Engels in groep 3-4, dit is het tweede jaar. De methode werkt
vooral actief, de kinderen spreken veel en vaak Engels met elkaar en leren Engels
toepassen.
KiVa
Wij werken op onze school met KiVa. Hiermee werken we aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Denk hieraan ook aan het

groepsklimaat in de klas. Aan de hand van
verschillende lessen worden er verschillende onderwerpen behandeld. Zo zullen
we met de klas ook bepaalde regels die bij ons passen afspreken.
VierKeerWijzer
De afgelopen twee jaar hebben we gewerkt met Vierkeerwijzer. Dit jaar gaan we
dit nog meer uitbreiden. We behandelen 8 thema’s. Hier werken we op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag aan.
Overig
Overgang spelen -> werken
De kinderen moeten nog erg wennen als ze in groep 3 starten. We zullen daarom
vaker buiten/binnen spelen. De kinderen moeten altijd ook erg wennen dat ze op
het grote plein spelen, hier zijn meer kinderen en ook grotere kinderen. Tussen
de lessen door doen we bewegingsspelletjes. En ook bieden we meerdere korte
vrije keuzemomenten aan.
Schooljaar 2020-2021








Week van 2 november oudergesprekken
Dec Sinterklaas
Januari/februari Cito M3
Week van 8 februari rapportgesprekken, 9 februari rapport mee
Juni Cito E3
Week van 5 juli oudergesprekken op verzoek van leerkracht of ouders
13 juli kennismakingsuurtje en rapport mee

Ouderhulp (i.v.m de coronaregels is dit helaas niet mogelijk)
* Leeshulp (op verschillende momenten willen wij ouders laten lezen met
kinderen. Dit kan voor de zwakkere lezers zijn maar ook voor kinderen die al
verder zijn. Mocht u dit leuk vinden, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht,
dan kan er in overleg een moment afgesproken worden.
* Klassenouder (Hiervoor kunt u denken aan het regelen van vervoer bij uitjes. De
andere ouders op de hoogte houden van activiteiten in de groep)
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* VierKeerWijzer (afhankelijk van het thema)
* Creatief (op verzoek)

