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In groep 3 ziet het programma er heel anders 
uit dan in groep 2. Alleen de start van de dag is 
hetzelfde.   
 De methode voor bijbelonderwijs is “Levend 

Water”. We zijn dit schooljaar vóór in de 
Bijbel gestart bij het vertellen.  Op vrijdag 
werken we in het werkboek. We leren ook 
regelmatig een lied van het liedrooster.  

 In groep 3 leren de kinderen lezen m.b.v. de 
methode “Veilig leren lezen”. Bij deze 
methode leren de kinderen a.d.h.v. 
structureerwoorden de klanken en letters 

Wat doen we allemaal in groep 3? 

 

 

(bij roos leren ze de r, bij maan de m). Zo 
komen alle klanken aan bod. Uiteindelijk is 
dit geautomatiseerd en kan het kind ook 
onbekende woorden lezen. De methode 
biedt differentiatiemogelijkheden. Er is een 
maan-versie voor kinderen die het reguliere 
leesprogramma volgen en een zon-versie 
voor kinderen die op een hoger leesniveau  
werken. Ook het computerprogramma laat 
kinderen op eigen niveau en spelenderwijs 
oefenen met letters en woorden..                                                                                                                                                                

 De schrijfmethode sluit aan bij leesmethode. 
De kinderen leren de gebonden schrift 
letters.  
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Als ze een nieuw woord hebben geleerd, 
leren ze dat direct te schrijven in  
schrijfletters. Halverwege het jaar leren ze 
de letters aan elkaar te verbinden.  

 Voor rekenen werken we met de methode 
“Rekenrijk”. De rekenopdrachten zijn vaak 
inzichtelijke sommen met plaatjes en 
verhaaltjes. In groep 3 leren de kinderen o.a. 
splitsen, klokkijken, rekenen met geld en 
meten. Ze leren de sommen tot 10 en tussen 
10 en 20 te automatiseren. 

 Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis 
worden gegeven in de vorm van thema’s. Elk 
thema wordt ingeleid met het geven van 
informatie over het onderwerp bijv. in een 
powerpointpresentatie of m.b.v. filmpjes. De 
verwerking is vaak door middel van allerlei  
verschillende opdrachten waaruit de 
kinderen zelf kunnen kiezen en waaraan ze 
alleen of samen kunnen werken.   

 Bij verkeer werken we met de methode   
“Klaar….over”.  

 We leren ook Engels in groep 3. We    
gebruiken de methode “Stepping Stones 
Junior”. We leren onder andere over school, 
het weer en dieren. 

 Zingen doen we natuurlijk elke dag, maar 
muziekles hebben we ook. We werken met 
de digitale methode “Muziek en meer”. 

 Voor de andere creatieve vakken 
(handvaardigheid en tekenen) werken we 
aan de hand van de thema’s. 

 Op vrijdag gaan de kinderen sporten. Ze 
krijgen van les van meester Stijn Schenau.  
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De kinderen mogen zelf kiezen of ze meteen 
naar binnen gaan als ze op school komen of 
buiten blijven tot de bel gaat. U bent ook van 
harte welkom in de klas voor schooltijd.  
De meeste dagen beginnen we met stillezen. 
In groep 3 gaan de kinderen ook op vrijdag 
naar school. Dat zal best even wennen zijn… 
De dagen zijn vol en intensief. Kinderen zijn 
waarschijnlijk sneller moe… op tijd naar bed 
dus! In groep 3 kunnen ze minder spelen en 
moeten kinderen meer stil zijn/zitten. 
Daardoor zijn ze wellicht thuis drukker…  

Op maandag geeft juf Alinde Hamelink-Huisman les aan groep 3 

 

Structuur 

We proberen zoveel mogelijk  structuur te 
bieden aan de groep. Structuur betekent 
veiligheid en weten waar je aan toe bent. Zo 
staat het dagprogramma op het bord m.b.v. 
picto’s, kinderen hebben vaste werkplekken, 
er zijn klasse-afspraken en vaste klaar-
afspraken. 
 

 

 

Oudercontact 

Als er wat is, trekt u dan a.u.b. aan de 
bel! Uiteraard zijn er de vaste 
momenten om ons te spreken, maar 
mocht het eerder nodig zijn, kom dan 
even langs! Liefst na schooltijd, dan 
hebben we alle tijd.  
Na het 1ste rapport zijn er weer 
oudergesprekken. 
 

 

We hebben op verschillende dagen en 
momenten  hulp van juf Femke en juf 

Germaine.  

Meester Yvo loopt het hele jaar op 
donderdag en vrijdag stage in onze groep. 

Voor sociaal emotionele ontwikkeling maken 
we gebruik van de Kanjertraining. Aan de 
hand van een verhaal over een zeearend 
leren de kinderen hoe ze zich kunnen gaan 
gedragen als echte kanjers. Ze leren de 
Kanjerafspraken kennen en in de praktijk toe 
te passen. Daarnaast krijgen ze ook oog voor 
ander (=niet Kanjer)gedrag bij zichzelf en 
anderen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. 
De methode werkt met allerlei activiteiten die 
het vertrouwen in elkaar en het kennen van 
elkaar opbouwt en verstevigt. 
Elke dag wordt afgesloten met het uitdelen 
van één of meer Kanjerstickers. Ben je aardig 
geweest voor iemand, heb je iemand 
geholpen, heb je je best gedaan, doorgezet 
terwijl het heel moeilijk was … iedereen komt 
regelmatig in aanmerking voor een 
Kanjersticker.  
 

Kanjerles Nieuw in groep 3 

 

We hopen op een prettige 
samenwerking dit schooljaar! 

 
Vriendelijke groet,  
Ingeborg en Alinde 
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