
Welkom          de      groep!

Informatieavond groep 3

2019-2020



Wij zijn de bijen.........



Dagindeling



• Trefwoord
• De wereld in getallen
• Veilig Leren Lezen
• Pennenstreken

Vakken / Methodes
Groep 3



Leerstof groep 3

Schrijven: ‘Pennenstreken’

De kinderen leren eerst de losse 
schrijfletters en de cijfers, daarna 
leren ze aan elkaar schrijven. 

Pennenstreken is gekoppeld aan 
Veilig leren lezen.

Rekenen:
‘De wereld in getallen’

Getalbegrip:
• De telrij tot 20
• Kennismaken met de telrij tot 1oo
• Splitsen, halveren en verdubbelen

tot 20

Basisvaardigheden:
• Erbij en eraf tot 20
• Splitsen tot 10
• Verdelen in groepjes

Meten, tijd en geld



Groep 3 ~ Samen werken……





Met de letterdoos en 
letters….......



……… en spelen 



Buiten spelen 



• 2019
Groep 3 gaat iedere vrijdag met de bus naar de
gymzaal van de Gijminkschool.

• 2020
Groep 3 gaat de eerste week met de bus naar de gymzaal en de 
tweede week naar het zwembad in Markelo. U ontvangt hiervan
een overzicht met de data.

Gymnastiek /Zwemmen



Gymnastiek



Datamuur
Bij een nieuw thema/hoofdstuk 
van een methode, laten we 
kinderen zien wat de nieuwe 
leerstof is. Een overzicht hiervan 
stoppen ze in hun portfolio map. 

Zo leren we de kinderen dat ze 
eigenaar zijn van hun eigen 
leerproces. Zo vergroot je de 
betrokkenheid.

Met behulp van onze datamuur 
kunnen we dit ook in de groep 
zichtbaar maken. 



• Groepsafspraken - Kiva

• Stilteteken

• Eten en drinken
(graag een theedoek meegeven voor
de lunch !!)

Regels en Afspraken



In groep 3 krijgen de kinderen in februari en juli een
rapport.

Binnenkort is er een ouderavond voor alle ouders van
groep 3. Dit gaat over het leren lezen van uw kind.
Een aanrader!!

Rapporten



Leerlingenzorg

• Onze Ib-er voor groep 3 is Siny van der Woude.

• Extra zorg wordt bepaald n.a.v. methode gebonden toetsen 
en toetsen van de CITO.



* Binnenkort is er een ouderavond voor alle ouders van groep 3. 
Dit gaat over het leren lezen van uw kind. Een aanrader!!

* Graag een theedoek meegeven voor de lunch.

Een paar mededelingen……



Leuk dat je er           was!!

Groetjes van groep 3


