Nieuwsbrief 1 september 2018
groep 3
Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze is wat uitgebreider,
aangezien de algemene informatieavond is komen te vervallen.
In deze nieuwsbrief leest u de meest actuele stand van zaken uit onze groep en daarnaast
wat algemene informatie van onze groep. Mocht u nog vragen hebben over onderstaande
informatie, ben u van harte welkom deze te stellen.
We hebben er 2 weken opzitten in groep 3. We zijn al aardig gewend, werken erg hard en
hebben het enorm naar ons zin. Samen zijn we de hele dag druk in de weer en leren we
heel veel.
Veel leesplezier!

Even voorstellen
Wij zijn Loes en Els en wij zijn dit jaar in groep 3 de juffen van uw kind(eren).
Loes werkt op woensdag in de groep en Els is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
aanwezig. Els is het aanspreekpunt voor de groep. Dus mocht u vragen/opmerkingen/mededelingen
hebben, dan kunt u dit aan Els doorgeven via Ouderportaal. Ook wanneer dit betrekking heeft op
iets wat op woensdag speelt.

Routines in de groep
De dagen in groep 3 hebben een redelijk vaste opbouw.
Dagelijks wordt gestart met een welkomstliedje en kijken we
naar de dag/datum/maand/seizoen. Vervolgens wordt gekeken
naar de planning van de dag, deze wordt visueel weergegeven,
hiernaast ziet u hiervan een voorbeeld. De kinderen weten zo
aan het begin van de dag al wat hen die dag te wachten staat.
Dagelijks staan in ieder geval lezen, rekenen en schrijven op
het programma. We starten en eindigen de dag in de kring.
Ook het fruit/brood eten gaat volgens vaste patronen. Hierdoor
is er veel structuur te ontdekken, wat de meeste kinderen
houvast biedt.

Databord Klasse.pro
Sinds een aantal jaar werken we op school middels Klasse.pro aan het continu verbeteren van het
onderwijs. Deze benadering betrekt leerlingen actief bij het bedenken en opstellen van de
groepsmissie, de gedragsregels en de doelen op groepsniveau en op persoonlijk niveau. We zijn
intussen druk bezig ons databord vorm te geven. We hebben de groepsafspraken en de missie al
gemaakt. Op 14 september zullen we onze missie aan de andere groepen van de school
presenteren en die van hen bekijken. De missies van alle groepen zijn dan ook terug te zien op
onze website.

Ons eerste groepsdoel zal gericht zijn op het lezen van de Veilig en Vlot woorden. We kijken of we
samen gemiddeld ongeveer 20 van de 60 woorden kunnen lezen in 1 minuut (dit breidt zich richting
Kern 6 uit naar 35 van de 60 woorden).Daarnaast kijken we of het ons gezamenlijk lukt om 80% van
de toets opgaven van rekenen goed te maken (per kind kan dit uiteraard verschillen, het gaat om
het groepsgemiddelde).
Naast het werken met groepsdoelen, gaan we de komende tijd ook meer aan de slag met
individuele doelen. Dat betekent dat we per kind kijken wat haalbaar is op lees- en rekengebied (er
worden andere doelen nagestreefd, afgestemd op de capaciteiten van de kinderen). Deze doelen
krijgen een plekje in de portfolio-klapper van de kinderen.
Op ons databord zal ook een gedragsdoel (Hoe gaan we met elkaar om?) centraal komen te staan.
Er zijn ook kinderen waarmee aan een persoonlijk gedragsdoel gewerkt wordt. Ook dit wordt
opgeborgen in de portfolio-klapper.

Lezen
We werken middels de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie) aan het aanvankelijk leesproces
oftewel het leren lezen. Dagelijks besteden we hier veel tijd aan. Veilig Leren Lezen biedt 11 kernen
aan, voorafgegaan door een Kern “Start” (die vorige week afgerond is) en als afronding nog een
Kern “Afsluiting”. In de eerste 6 kernen zijn we volop bezig met het aanleren en automatiseren van
letters en het lezen van woorden op mkm niveau (vis-tak-jas-reus etc.) Vanaf Kern 7 gaan we ons
meer richten op het tempo-lezen en komt het leesbegrip ook meer centraal te staan. De verschillen
op leesgebied tussen de kinderen in groep 3 zijn erg groot. Waar de een nog volop bezig is met het
aanleren van letters, kan een ander kind aanvang groep 3 al lezen. Om dit te ondervangen biedt de
methode de mogelijkheid te differentiëren in moeilijkheid. Uw kind kan naast het reguliere aanbod
(“maan-aanpak”) extra uitgedaagd worden via de “zon-aanpak” of juist extra begeleiding krijgen via
de “ster-aanpak”. Mocht uw kind met de ster of zon aanpak aan de slag gaan, dan wordt u hiervan
op de hoogte gebracht.
Aan het eind van iedere Kern zal een leestoets afgenomen worden. Hierbij wordt gekeken hoeveel
woorden uw kind in 1 minuut kan lezen. Om hier wat meer vertrouwt mee te raken, krijgen de
kinderen aan het begin van de Kern een blad met oefenwoorden mee naar huis. De overige
vorderingen worden dagelijks middels observaties en tijdens signalerings- momenten (na elke 3
Kernen) gevolgd. In januari wordt de eerste Avi-leestoets afgenomen. Hier wordt gekeken hoe uw
kind omgaat met het lezen van een tekst (tempo en nauwkeurigheid staan hierbij centraal). Via de

ouderbrieven van VLL wordt u bij aanvang van iedere Kern op de hoogte gehouden van hetgeen die
Kern aan bod zal komen.

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen

Software Veilig Lezen voor thuis
Als het goed is, heeft u hierover een mail ontvangen en zouden de poorten op het
Puddingboomplein ook thuis open moeten gaan. Denkt u eraan in te loggen via
https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ Wanneer u het via basispoort.nl probeert, lukt het
inloggen nl. niet.
Nog een tip van een ouder die contact heeft gehad met de helpdesk van VLL is het programma via
Chrome i.p.v. internet Explorer op te starten.
Mocht u problemen hebben met het inloggen op Basispoort, kunt u contact opnemen met de
helpdesk van Basispoort op telefoonnummer 073-6287557
Wanneer u wel in het systeem van Veilig Leren Lezen komt, maar problemen ervaart in het
programma, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Zwijsen op telefoonnummer 0135838888.

BOS (Bieb Op School)
Iedere dinsdag bezoeken we de schoolbieb. De kinderen kunnen, wanneer ze hun andere boeken
ingeleverd hebben, weer nieuwe boeken uitzoeken. Ieder kind mag 5 boeken thuis hebben. Wij zien
erop toe dat alle kinderen minstens 1 “leesboekje” meenemen op hun leesniveau.

Schrijven
Middels de methode Pennenstreken worden in groep 3 alle letters aangeleerd. In eerste instantie
worden alle letters los van elkaar geschreven in woorden. Later in groep 3 gaan we aan elkaar
schrijven. We schrijven in groep 3 met een potlood.

Rekenen
Ons rekenonderwijs wordt aangeboden middels de methode Pluspunt. Deze methode werkt met
Blokken van 3 weken. In ieder Blok staan nieuwe doelen centraal. Dagelijks wordt aandacht
besteed aan rekenen. In groep 3 komen onderstaande onderdelen uitgebreid aan bod.
• Werken met hoeveelheden t/m 20 (herkennen t/m 50)
• 5-structuur
• Splitsingen van 10/ 20 (verliefde harten)
• Dubbelen en bijna dubbelen (tweelingen
Gedurende het jaar zal hier in de nieuwsbrieven uitgebreider op in gegaan worden.

Circuit
Sinds vorig schooljaar werken we in groep 3 met het circuit. Twee keer per week werken we in
circuitvorm aan de leerdoelen van lezen, rekenen en schrijven. In 3-tallen spelen de kinderen
spelletjes waarbij de leerdoelen uit de Kernen en Blokken centraal staan. We hebben vorig jaar
gemerkt dat de kinderen dit erg leuk vinden. Bij mooi weer kiezen we er ook regelmatig voor het
circuit buiten plaats te laten vinden in de vorm van “Bewegend leren”.

Excursie
In oktober gaan we een herfstwandeling maken op de “Mookerheide”. We zijn t.z.t. op zoek naar
ouders die kunnen rijden en meewandelen. Via Ouderportaal zal u hierover een berichtje
ontvangen. Over andere excursies zult u via Ouderportaal geïnformeerd worden.

Coöperatief leren
Op De Drie Vijvers wordt veel gebruik gemaakt van coöperatief leren. Het doel hiervan is dat de
kinderen van en met elkaar leren en dat alle kinderen actief betrokken zijn. Verschillende vormen
hiervan zijn onder andere ‘mix en koppel, rondpraat en dubbelrij’. In iedere groep staan
groepsboekjes, zoals op de foto hieronder. Er zijn afspraken gemaakt over het stemgebruik en het
verdelen van taken in de klas. In groep 3 maken we gebruik van 2 “rollen”, te weten “de
materiaalbaas” en “de stiltekapitein”

Even ontspannen
Na al het harde werken, is er tussendoor uiteraard ook ruimte voor ontspanning. De kinderen
dansen graag mee met “Just dance”. We doen bewegingstussendoortjes, we zingen, spelen
spelletjes op het digibord, werken via het planbord aan keuzeactiviteiten en spelen ’s middags af en
toe nog even lekker buiten.

Oproep hulpouders
Het afgelopen schooljaar hebben we in het team, in de Schoolraad en ook de
Medezeggenschapsraad regelmatig met elkaar gesproken over de taken, het nut en de noodzaak
van klassenouders. We hebben in overleg met de ouders uit de Schoolraad ervoor gekozen met
ingang van dit schooljaar te gaan werken met hulpouders. Gedurende het jaar vragen we hulp bij
verschillende activiteiten, heeft u tijd en zin om te helpen, dan kunt u dit aangeven. Alle hulp is
welkom, we zijn blij met uw hulp en betrokkenheid. Voor groep 3 zijn we in ieder geval op zoek naar
ouders die zouden kunnen assisteren bij de computers. Iedere maandag en vrijdag heeft groep 3
van 13.00- 13.45u het computerlokaal (de Vissenkom) tot haar beschikking.
De kinderen werken zelfstandig gedurende 15 minuten aan de software van Lezen of rekenen. (met
9 a 10 kinderen tegelijk) We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om hierbij te helpen. In
principe werken de kinderen zelfstandig, maar er zijn altijd wel wat vraagjes tussendoor of een
technisch probleempje dat opgelost moet worden (u hoeft niet over grote ICT technische
vaardigheden te beschikken ;-)).
Heeft u op maandag of vrijdag tussen 13.00- 13.45u tijd en lijkt het u leuk om hierbij te
helpen, dan horen wij dit heel graag.

CITO Leerlingvolgsysteem
Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 maken een aantal keren per jaar een Cito-toets op het
gebied van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Het doel van het Leerlingvolgsysteem
is de prestaties van uw kind of de groep over langere periode nauwgezet te volgen, zodat
problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.
Tijdens ouderavonden en in het rapport wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten van de
toetsen van uw kind. In groep 3 staan de volgende Cito-toetsen op het programma:
 Rekenen 2x (jan/feb en mei/juni)
 Spelling 2x (jan/feb en mei/juni)






Avi (verschillende keren per jaar) Doel Eind groep 3, Avi E3 beheerst
DMT 2x (jan/feb en mei/juni)
Woordenschat 2x (jan/feb en mei/juni)
Begrijpend lezen 1x (mei/juni)

Tot slot nog wat puntjes (willekeurige opsomming)








In groep 3 wordt de verjaardag kort in de klas gevierd. Ouders zijn vanaf groep 3 niet meer
aanwezig tijdens het vieren van de verjaardag op school. U kunt de traktatie met uw kind voor
schooltijd afgeven. Wij vragen om een kleine, gezonde traktatie.
We willen op tijd met de lessen beginnen. Om 8.25 uur gaat de bel, zodat we om 8.30 uur met
de lessen kunnen beginnen.
Op maandag en donderdag hebben we gym. Op school geldt de afspraak: geen gymspullen is
geen gymles.
Laat uw kind voor schooltijd thuis nog even naar de wc gaan.
Geef tijdig door dat uw kind naar de dokter of tandarts moet.
Juf Sabine is de vertrouwenspersoon van de school.
Algemene informatie kunt u vinden in het Jaarboekje 2018-2019.

Voor uw agenda










Op 1 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. onze eerste studiedag.
De welbevindingsgesprekken staan gepland op 2 en 4 oktober vanaf 17.30u, u ontvangt
hiervoor nog een uitnodiging.
Van 13 t/m 21 oktober is het Herfstvakantie.
De eerst volgende Luizencontrole staat op 24 oktober gepland.
OP vrijdag 2 november bent u om 12.30u van harte welkom bij ons eerste Open Podium (samen
met groep 1-2b en groep 8).
Op woensdag 8 november doen we mee aan het Nationale schoolontbijt. Verdere informatie
volgt nog.
Week 47 staan de inloopmiddagen gepland, u bent welkom met uw kind om zijn/haar portfolio in
te zien.
Op 5 december komt Sinterklaas op school. Hierover krijgt u nog informatie.
Op 18 december komt de volgende nieuwsbrief.

