
 

 
 

Flyer groep 3  2021-2022 

  

Bijbels onderwijs: 

We beginnen de dag met een Bijbelse activiteit. De verhalen en het thema komen uit de methode 

’Kind op Maandag’. Daarnaast zingen we en praten we over het thema. 

In de nieuwsbrief van ons kindcentrum staat welke verhalen centraal staan, zodat u thuis ook weet 

welke verhalen aan de orde komen.  

 

Taal/ Lezen/Spelling:                                                                                                                                                                      

De methode die we gebruiken in groep 3 voor taal, lezen en spelling heet: Veilig Leren Lezen Kim-

versie. De methode geeft heel gericht aan hoe kinderen het beste leren lezen, spellen en begrijpend 

lezen.  

 
In kern start tot en met kern 6 wordt gewerkt vanuit één woord, maar komen gelijk 

ook andere woorden aan bod. Op verschillende manieren zijn we met woorden en 

letters bezig: het ankerverhaal, een wandplaat, het letterbord, de leesboekjes, het 

veilig en vlot boekje, veilig gespeld, het klikklakboekje, de letterdoos, de werkbladen 

en ook nog de speelleessets. Daarnaast heeft de methode nog een speciale leerlijn 

voor kinderen die al goed kunnen lezen (zon-materiaal) en voor kinderen die het 

lezen moeilijk vinden (ster-materiaal). Het lezen bestaat uit vele onderdelen.  

 

Het minimumdoel van groep 3 is aan het eind van het onderwijsjaar Avi E3 te beheersen. 

Ook moeten de kinderen begrijpend kunnen lezen. Hier wordt vooral in de tweede helft van het jaar 

aan gewerkt. 

Om begrijpend te kunnen lezen moeten de kinderen de volgende aspecten goed onder de knie 

hebben: 

 Technisch lezen op een goed niveau 

 Een grote woordenschat hebben 

 De 5 W-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom kunnen stellen bij het lezen van een tekst 

 Begrijpend kunnen luisteren 

In kern start tot en met kern 6 zijn er na 2 weken toetsen. Vanaf kern 7 is dat na 3 weken. Dit om 

ieder kind te monitoren en op zijn/haar eigen niveau te kunnen helpen. 

 

De kinderen kunnen ook thuis met VLL aan de slag. U ontvangt binnenkort van ons de 

inloggegevens. Als u deze activeert kan uw kind thuis online oefenen d.m.v. spelletjes.  

 

Hulp aan uw kind: 

Je leert goed lezen door het veel te doen. Daarom is het erg belangrijk om ’s avonds met uw kind 10 

minuten te lezen. In de bibliotheek kunt u gratis boeken lenen.  

Ga er echt even voor zitten met uw kind; het is de moeite waard! Probeer de manier van lezen steeds 

aantrekkelijk te houden en moedig uw kind aan! 

 

Rekenen: 

We gebruiken voor het rekenen de methode van Pluspunt. 

Dit is een realistische rekenmethode. De kinderen kijken naar de sommen op verschillende manieren. 

De kinderen rekenen tot 20 en moeten de sommen aan het eind van het onderwijsjaar 



geautomatiseerd hebben. Aan het eind van het onderwijsjaar moeten de kinderen de getallen tot 50 

kunnen ordenen en lokaliseren. Na 11 lessen worden de kinderen getoetst. Dan kijken we naar wat al 

lukte en wat nog moeilijk was. De moeilijke onderdelen worden dan herhaald en opnieuw uitgelegd. 

Naast deze methode werken we met de methode: Met sprongen vooruit. Drie keer in de week 

starten wij de rekenles met deze methode, waarbij de kinderen spelenderwijs met de rekendoelen 

bezig zijn.  

 

Schrijven: 

We leren in groep 3 t/m 8 het blokschrift aan. Hiervoor gebruiken we de 

methode Pennenstreken. 

 Voor groep 3 zijn er 4 schrijfboeken: schrijfboek 3a en schrijfboek 3b 

voor het leren schrijven van de schrijfletters in blokschrift in de volgorde 

van Veilig Leren Lezen en schrijfboek 3c voor het verder automatiseren 

van de schrijfletters en het juist spatiëren van woorden en zinnen. Ook is 

er een schrift om de cijfers te leren schrijven. 

 Wilt u thuis alstublieft letten op de goede pengreep en het goed schrijven 

van de letters en cijfers. 

         

Arrangementen: 

Op De Tweestroom kennen we kinderen een arrangement toe. Er zijn drie arrangementen. 

1. Het basisarrangement  

Hierin zit het grootste deel van de groep. Deze kinderen hebben uitleg nodig en gaan daarna 

zelfstandig aan het werk. 

2. Het verdiepte arrangement                                                                                                                                          

De kinderen in dit arrangement hebben minder uitleg nodig. Zij mogen meteen aan de slag 

gaan. Ze werken aan dezelfde doelen als de basisgroep, maar als ze klaar zijn met hun werk, 

gaan zij aan de slag met een verdiepte taak. 

3. Het intensieve arrangement 

Als de uitleg aan de basisgroep voorbij is, krijgen de kinderen in dit arrangement nog een 

tweede instructie. Tijdens die instructie kijkt de leerkracht of de kinderen de aanpak begrijpen 

en of zij ook aan het werk kunnen gaan. 

 

Voor zelfstandig werken is een zelfregulerend vermogen nodig. 

 

De Vreedzame School: 

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een 

maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk 

zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop 

voorbereiden. Het kindcentrum als mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige 

sociale vaardigheden te oefenen. 

 

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een 

positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een 

democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te 

leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind(eren) naar school 

gaat/gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan 

worden.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk kijken op 

www.devreedzameschool.nl. 

 

Zwemmen: 

Op maandagmiddag krijgen de kinderen om de week zwemles in zwembad De Louwert. Het rooster 

met daarop de data wanneer de kinderen zwemmen staat in de kalender en de zwembrief die u heeft 

http://www.devreedzameschool.nl/


gekregen. Zwemmen valt onder lichamelijke opvoeding en dit staat niet gelijk aan de particuliere 

zwemles. Iedere les zijn er twee ouders/verzorgers aanwezig om te helpen en begeleiden. Kinderen 

die zwemdiploma A en B hebben zullen geen C-diploma kunnen halen tijdens het schoolzwemmen.  

De kinderen moeten zichzelf aan- en uitkleden. Geeft u uw kind alstublieft makkelijke kleding aan. 

Mag uw kind niet meezwemmen dan vernemen we dit graag via een e-mail. 

 

Gymnastiek: 

De kinderen hebben iedere woensdag gymnastiek. Groep 3a wordt elke woensdag om 8.20uur bij de 

voordeur van de Ridderhal verwacht. Na de gymles lopen de kinderen weer terug naar het 

kindcentrum. Ook bij gym is makkelijke kleding van belang. 

 

 Belonen:

Het is belangrijk om positief over het werk van uw kind te praten. 

Probeer te kijken naar wat goed is gegaan en help uw kind met wat nog 

moeilijk is. Wees trots op iedere stap.  

 

Engels - Groove me: 

In groep 3/4 leren de kinderen Engels met Okki de DJ. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, 

zoals de vier seizoenen, je lichaam en de familie. Ze leren Engels door middel van bekende, 

eenvoudige popliedjes die de kinderen al (deels) kunnen herkennen en meezingen. Daarnaast zingen 

ze bekende sing-a-long songs: liedjes zoals ‘head, schoulders, knees and toes’.  

 

Muziek - 123Zing: 

Voor de muzikale vorming zijn wij sinds het onderwijsjaar 2020-2021 gestart met de methode 

‘123Zing’. Muziek leer je, maak je, ontdek en beleef je door het te doen. Het zorgt voor plezier en 

saamhorigheid in de groep. ‘123Zing’ sluit hier naadloos bij aan. Het is een digitale muziekmethode 

voor groep 1 t/m 8. We gaan aan de slag met verschillende muziekstijlen en alle domeinen 

(leerdoelen) van muziekonderwijs, vakoverstijgend en op verschillende niveaus inzetbaar. 123Zing 

biedt aansprekende liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. Van 

pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek. 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onderstaande website: 

https://www.123zing.nl/informatie-ouders-verzorgers.html  

 

‘Samen op Aarde’ - DaVinci: 

We starten in groep 3 met de geïntegreerde methode ‘Samen op Aarde’/DaVinci voor 

wereldoriëntatie. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden vanuit een 

Christelijke levensvisie op thematische wijze in deze methode aangeboden.  

De talenten van de kinderen worden als uitgangspunt genomen.  

We verwonderen ons over de wereld om ons heen en bieden een stevige kennisbasis aan. We 

richten ons onder andere middels de 21th Century skills op de toekomst.  

De kinderen leren hun werk te overzien en structureren en leren zelf zorg te dragen voor hun 

werkproces. Ze sluiten dit werkproces af met verschillende presentatievormen.  

Ook beoordelen en evalueren ze hun eigen werk, waarna ze zichzelf tips geven voor de toekomst.  

Voor meer informatie kijk op: www.davinciacademie.nl/ en https://www.samenopaardevoorthuis.nl/  

 

 

Zending: 

Als kindcentrum vinden wij de zorg voor onze naasten belangrijk. Dit is ook één van de redenen dat 
we al een aantal jaar geld ophalen voor ons sponsorkind Maria Nicoleta. Maria Nicoleta is een meisje 
van acht jaar en woont in Roemenië. Ze komt uit een erg arm gezin met drie kinderen. Ook haar twee 
broertjes (Costin en Dragos) maken deel uit van het kind sponsorprogramma. Van het zendingsgeld 
kan Maria terecht bij het opvangcentrum van Zending over Grenzen, waar ze onder andere 
begeleiding krijgt om toch naar school te gaan en er wordt geprobeerd veranderingen aan te brengen 

https://www.123zing.nl/informatie-ouders-verzorgers.html
http://www.davinciacademie.nl/
https://www.samenopaardevoorthuis.nl/


in de kwetsbare thuissituatie door hulpgoederen, hygiëne artikelen en extra voeding aan de familie 
van Maria Nicoleta te geven. 

 
Met het zendingsgeld wat we ophalen elke maandag, doen we ook mee aan de actie: 
“Spaar met je school een cadeau voor een kind of een gezin in een ontwikkelingsland”. 
Deze spaaractie doen wij vanuit de organisatie ‘Compassion’. In de klas kiezen we een ‘cadeau’ (bijv. 
kip, gereedschap, waterfilter, schoolboeken etc.) waar we voor gaan sparen. Als we genoeg gespaard 
hebben, krijgt het kind/gezin het cadeau via Compassion. 
Helpt u met ons mee, zodat kinderen in een ontwikkelingsland een kans krijgen op een goede 
toekomst! 

 

 

Huishoudelijke informatie 

 Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kan dat na schooltijd vanaf 14.30 uur, gedurende 10-15 -

minuten. Wij vinden het fijn als u dit van tevoren aangeeft. Vragen en eventuele problemen zijn er 

om beantwoord, besproken en opgelost te worden. (Liever niet via de mail.) 

- Per klas hebben we 2 contactouders.  

- Na iedere vakantie is er luizencontrole. Iedere klas heeft twee luizenouders, die de kinderen 

onder schooltijd controleren. Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan ontvangt u een e-mail van 

ons.  

- Iedere ochtend mogen de kinderen een beker/een pakje drinken met daarbij fruit meenemen. 

Verder nemen zij voor tussen de middag een gezonde lunch en drinken mee. 

- Bij ziekte mag een kind gewoon thuisblijven, ook in groep 3! Wel graag voor schooltijd even 

mailen naar de betreffende leerkracht. 

Groep 3A: u kunt maandag t/m vrijdag mailen naar: leontien.vanleeuwen@pit-ko.nl 

Groep 3B: u kunt op maandag t/m woensdag mailen naar: simone.dejong@pit-ko.nl 

Groep 3B: u kunt op donderdag en vrijdag mailen naar: elma.dronkers@pit-ko.nl  
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