Informatie groep 3.

september 2021

Onderwijsinhoudelijk:
Op de Amalia-Astro school gebruiken we verschillende methodes.
In groep 3 zijn dit de volgende: Veilig Leren Lezen, Getal en Ruimte, Pennenstreken, Trefwoord,
Kwink.
Het leren lezen staat aan het begin van groep 3 centraal.
Allereerst leren we de kinderen klassikaal een aantal basisbegrippen:
*Hoe werk ik in een schrift. ( werkaanpak)
*Waar vind ik alle materialen. ( zelfstandigheid)
*Hoe werkt het planbord. ( zelfstandigheid)
Informatie over onze leesmethode Veilig Leren Lezen:
https://www.youtube.com/watch?v=I5tZoUPWzIM&list=PLJs6b5npRg9yMCgQkQeRMgjrMhkQaTuD&index=9
Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan starten we na een korte instructie het spelend leren
circuit, waarin de kinderen zelfstandig werken, samenwerken en werken o.l.v de leerkracht.
De kinderen leren blokschrift schrijven met hulp van de methode Pennenstreken.
Voor het rekenen volgen we de methode Getal en Ruimte. Naast het gebruik van de werkboeken,
bieden we veel rekenonderdelen spelenderwijs aan.
Werkvormen die we hanteren om de betrokkenheid van alle leerlingen te bevorderen:
● het wisbordje
● coöperatieve werkvormen ( leren samen werken en samen leren)
● teach like a champion ( verschillende werkvormen om leerling actief bij de les te betrekken
en te houden)
● de beurt stokjes
De methode Trefwoord is onze methode voor levensbeschouwelijke opvoeding.
Bijbelverhalen komen aantal keer per week aan bod, hierbij proberen we een link te leggen naar het
dagelijks leven , we zingen en praten in de kring.
Groep 3 en 4 heeft eens per 14 dagen een weekopening. (-tot herfstvakantie nog niet i.v.m. corona
regels)
In de weekopening wordt het thema van Trefwoord uitgelegd , we zingen samen en delen onze
belevenissen en vieren met elkaar de verjaardagen en diploma’s van de afgelopen weken.
Kwink is de methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Tweewekelijks wordt er schoolbreed
thema behandeld. ‘Kwink van de week’ staat centraal en met behulp van lessen, spelletjes en
kringgesprekken gaan de kinderen met het onderwerp aan de slag.
Na iedere leeskern worden de kinderen getoetst op letterkennis en woordkennis.
In januari en juni worden er een aantal CITO toetsen afgenomen. ( spelling, rekenen, woordenschat,
leesvaardigheid d.m.v DMT: woord lezen en AVI:tekst lezen)
De gymlessen zijn op donderdag- en vrijdagmiddag.
De kinderen moeten gymschoenen dragen en wij adviseren een ‘touwtjes’ rugzakje voor de
gymspullen. ( neemt minder ruimte in aan de kapstok)

Organisatie:
Miranda Kruithof : maandag, dinsdag.
Janet Havinga :
woensdag, donderdag en vrijdag

Schoolactiviteiten met ouderhulp: via app/parro wordt u in voorkomende gevallen benaderd door de
groepsouder of de leerkrachten. Groepsouder van groep 3
Het luizenpluizen vindt z.s.m. plaats na iedere schoolvakantie.
Graag aan de school melden wanneer er neten/luizen geconstateerd worden.
Om de kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor het reilen en zeilen in de klas en school
krijgen zij beurtelings een taakje: wekelijks is er een tafelbaas; uitdelen schriften en ophalen.
Andere wisselende taakjes: digibord standby, licht uit bij het verlaten van het lokaal, tafel afnemen
na 10-uurtje/lunch, voetbal -pauze, deur-wacht ( klapdeuren open houden)
Voor ieder kind geldt: zelf jas aan kapstok, je gymtas en je eet-tas in een van de bakken, stoel
aanschuiven/op de tafel wanneer we klas uitgaan, rond je tafel papier etc. oprapen en je eigen afval
in de daarvoor bestemde prullenbak doen.

Communicatie school-thuis :
-binnenkort ontvangt u de folder en de schoolgids.
-actuele informatie via website en in de tweewekelijkse nieuwsbrieven.
-schoolactiviteiten staan vermeld op de website onder het kopje ‘agenda’.
-u kunt ons bereiken via de e-mail; m.kruithof@amalia-astro.n / j.havinga@amalia-astro.nl/
of maak een (meet- bel) afspraak met ons na schooltijd dagelijks na 14.30 uur.
-u mag ons natuurlijk altijd even aanspreken aan het hek.
Wij hopen op een leerzaam, gezellig schooljaar met elkaar.
Met vriendelijke groet,
Miranda en Janet

