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Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer
aangebroken! Voor veel kinderen is de
overstap naar groep 3 best een spannende
tijd. Niet alleen het leren lezen, schrijven
en rekenen is nieuw, ook sommige
afspraken en regels zijn anders. Met deze
flyer informeren wij u hierover.
Leerkracht
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag staat juf Rachel voor de groep.
Groep
Groep 3 bestaat uit 16 kinderen:
9 meisjes en 7 jongens.
Contact
Voor een korte noodzakelijke mededeling
kunt u voor schooltijd altijd terecht bij de
leerkracht op het plein of u kunt mij voor
schooltijd telefonisch bereiken vanaf 07:45
uur. Wanneer u mij wat uitgebreider wilt
spreken, kunt u daarvoor een afspraak
maken na schooltijd. Afspraken plannen wij
na 14.30 uur.
Inloop
Helaas is er op dit moment geen inloop
voor ouders.
Eten en drinken
De kinderen nemen voor de ochtendpauze
en voor de lunch iets (gezonds) te eten en
te drinken mee. Ze zetten het fruit en
drinken voor de ochtendpauze in de
mandjes op de kast die in de hal staat.
Het eten voor de middag blijft in de tas.

Schooltijden
Elke dag van 8.15 tot 14.00 uur. Wij willen
om 8.15 uur starten met de les. Het hek is
vanaf 8.05 uur open en om 8.10 uur kunnen
de kinderen naar binnen.
Tussen 8.45 en 10.00 uur en tussen 10.30 en
12.00 uur vinden de meeste
instructiemomenten plaats. Wilt u daar
rekening mee houden wanneer u een
afspraak maakt bij huisarts, tandarts,
logopedist en dergelijke? Als het kan
graag het liefst na schooltijd een afspraak
maken.
Etui
Uw kind ontvangt van school alle
benodigde materialen. Andere pennen,
kleurpotloden en dergelijke verzoeken wij u
niet mee te geven.
Gymles
De kinderen gymmen op vrijdag bij
meester Bram. Hij zal dit schooljaar alle
gymlessen voor groep 3/4/5/6/7/8
verzorgen.
Gymkleding (liefst voorzien van naam) en
gymschoenen met stroeve (geen zwarte)
zolen zijn verplicht. Het liefst
gymschoenen die de kinderen zelf aan
kunnen trekken (bijvoorbeeld met
klittenband).
Gym- of sportschoenen die buiten worden
gedragen, mogen niet in de zaal gebruikt
worden.

Wij zijn een gezonde school, de voorkeur
gaat uit naar gezond eten. Zie Flyer.
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Klassenouders
Ook dit jaar is de leerkracht weer opzoek
naar klassenouders. De klassenouder
ondersteunt de leerkracht bij o.a. het
regelen van vervoer/begeleiding bij
activiteiten en ondersteuning in de klas bij
bijzondere dagen. Dit zal nu wellicht
anders verlopen dan u gewend bent.
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent kunt
u zich aanmelden bij de groepsleerkracht.
De leerkracht zal dan vervolgens een
keuze gaan maken.
Spelen op het plein
De kinderen van groep 3 spelen samen
met de kinderen van groep 4 en 5 op het
grote plein.
Aanvankelijk lezen
De leesontwikkeling in groep 3 verloopt
globaal gezien in twee periodes. In de
klankzuivere periode worden de letters
aangeleerd en woorden aangeboden die je
precies zo uitspreekt als ze gespeld
worden. Vanaf januari/ februari begint de
niet-klankzuivere periode, waarin allerlei
lees- en spellingsmoeilijkheden worden
aangeboden. Hieronder verstaan we o.a.
ng/nk, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw, -d/-t en
de open en gesloten lettergreep.
Veilig Leren Lezen
Via Social Schools en de ‘heen en weer
map’ wordt u op de hoogte gehouden van
wat uw kind leert in iedere kern. De ‘heen
en weer map’ is een gele map met
belangrijke papieren en werkboekjes. Hier
wordt u nog van op de hoogte gebracht.
Leesbevordering
Lezen speelt vanaf groep 3 een enorm
belangrijke rol en de bibliotheek kan hierin
een ondersteunende en stimulerende rol
spelen. Het lidmaatschap voor uw kind is
gratis dus stap gerust eens samen met uw
kind binnen om alvast een kijkje te nemen.
Ook thuis zal uw kind zo veel mogelijk
met lezen in aanraking moeten komen. In
de vakantieperiodes en de overgang van
groep 3 naar 4 is het blijven oefenen van
groot belang. Als ouder speelt u hierin een
belangrijke rol.
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Verjaardagen
Bij het vieren van verjaardagen zijn vanaf
groep 3 geen ouders meer aanwezig in de
klas. We vieren de verjaardag in de klas
vlak voor of tijdens de ochtendpauze.
Wilt u van tevoren doorgeven als uw kind
wilt trakteren?
Belangrijke data
In de agenda van Social Schools zijn alle
belangrijke data voor dit schooljaar te
vinden. Hieronder de belangrijke date tot
de herfstvakantie.
- 20 t/m 24 september →
startgesprekken
- 6 september → GGD beluurtje voor
ouders
- 9 september → Schoolfotograaf
- 28 september → Schooluitje (onder
voorbehoud)
- 5 oktober → Studiedag, kinderen VRIJ
- 6 t/m 17 oktober → Kinderboekenweek
- 16 oktober → Herfstvakantie
Tot slot
Ik hoop dat bovenstaande informatie voor
u duidelijk is. U begrijpt al dat er een
heleboel veranderingen zijn, niet alleen
voor u maar vooral ook voor uw kind.
Veranderingen die met name in het begin
veel energie van uw kind kunnen vragen.
Uw kind zal dan ook tijd nodig hebben om
aan alles te wennen en in het nieuwe
ritme te komen. U zult merken dat dit na
verloop van tijd vanzelf gaat. Mocht u
echter het gevoel hebben dat er
problemen bij uw kind zijn, op wat voor
gebied dan ook, aarzel dan niet om een
afspraak te maken.
Voor specifieke zaken, vragen of om een
afspraak te maken kunt u altijd mailen
naar:
r.waarle@skbg.nl of een berichtje sturen
via Social Schools.
Met vriendelijke groet,
Rachel Waarle
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