
Informatiebrief groep 3 2018 / 2019 

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen van groep 3, 

Uw kind zit dit jaar in groep 3: een groep waarin veel dingen anders zijn dan in groep 2. 
Veel kinderen moeten wennen aan de nieuwe groep. De eerste weken zult u merken dat ze 
thuis wat meer dan normaal hun energie kwijt moeten. Uw zoon/dochter leert lezen, schrijven 
en de eerste sommen komen aan de orde. 
In deze informatiebrief leest u wat erin groep 3 allemaal gaat gebeuren. 
  
Leerkrachten groep 3 
  
De groepsleerkracht van groep 3 is Dieuwertje Heus(d.heus@julianaschool.pcborijnsburg.nl). 
Marian de Koning is extra aanwezig om kinderen die dit nodig hebben extra te ondersteunen. 
Zij is op maandag, dinsdag en woensdagochtend een aantal uur in de klas. Zij geeft hulp aan 
individuele kinderen of aan een kleine groep. Ook neemt ze de leestoetsen af bij alle 
kinderen.  
Dit jaar loopt Pelle Jungerius stage op donderdag en vrijdag (later ook op de woensdag). Zij 
zit op het MBO-Rijnland Onderwijsassistent niveau 4.  
Meester Luuk Heijnen geeft op donderdagochtend een gymnastiekles aan de kinderen. 
 
Schooltijden 
  
Om 8.20u gaat de deur van de school open. U heeft dan de mogelijkheid om uw kind in de 
klas te brengen. Zo willen we de overgang van groep 2 naar groep 3 wat versoepelen en de 
ouders de gelegenheid geven elkaar en ook de groep te leren kennen. Maak het afscheid in 
de klas niet te lang, zodat wij met de kinderen op tijd kunnen beginnen.  
Net als bij de kleuters zijn de kinderen in groep 3 op vrijdagmiddag vrij.  
 
Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 gelijk met alle andere kinderen door de 
hoofdingang zelf naar binnen. Het is de bedoeling dat u dan niet langer mee naar binnen 
komt. Mocht u vragen hebben of iets door willen geven aan de leerkracht, dan kan dat via 
een briefje wat u meegeeft aan uw kind, via de mail of u loopt na schooltijd even binnen. 
 
De leerkracht wordt niet automatisch op de hoogte gebracht over de veranderingen bij de 
BSO, dus geeft u dit a.u.b. zelf door.  
  
Buiten spelen 
  
Elke dag hebben de kinderen speelkwartier. Voor de kinderen van groep 3 is een kwartier 
buiten spelen opeens wel erg weinig. Tot de herfstvakantie gaan we daarom ook in de 
middag nog naar buiten. 
De groepen 3 t/m 8 hebben ieder een eigen spelkist. In deze kist zit speelgoed waarmee de 
kinderen buiten mogen spelen. Aan het eind van de speeltijd wordt het speelgoed weer in de 
spelkist opgeruimd. 
 
Gymlessen 
  
De gymles wordt gegeven door de gymleerkracht meester Luuk Heijnen. 
Donderdagochtend van 10:30 tot 11:15 uur. We gymmen in de zaal bij de Katwijkerweg 
(vlakbij de fysiotherapiepraktijk).  
De kinderen moeten elke donderdag een gymtas met gymkleding en gymschoenen mee 
naar school nemen! Wat per ongeluk in de kleedkamer blijft liggen, wordt mee naar school 
genomen en in de bak gevonden voorwerpen gedaan.  
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Kring 
 
Op maandag, woensdag en vrijdag beginnen we meestal in de kring. Op maandag vertellen 
de kinderen wat ze in het weekend gedaan hebben. Ook wordt er aandacht geschonken aan 
het zendingsdoel waar we voor sparen. Mocht u nog een goed doel weten waar we voor 
kunnen sparen, kunt u dit laten weten aan juf Rienkje uit groep 6. 
Iedere week beginnen we met een verhaal dat de kinderen herkennen uit hun eigen 
belevingswereld. De dagen daarna horen ze de verhalen uit de Bijbel. Dit doen we aan de 
hand van de methode Kind Op Maandag.  
 
Lezen en spelling 
  
Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen Kim versie. Deze versie van Veilig Leren 
Lezen houdt rekening met verschillen in de ontwikkeling van het leesonderwijs. 
Zo onderscheiden we 3 niveaus:  

 
Zon, kinderen die al vlot kunnen lezen en een volledige letterkennis hebben 

 
 

Maan, kinderen die nog moeten leren lezen of al een heel klein beetje kunnen lezen 
 

 
Ster, kinderen die wat extra ondersteuning en instructie nodig hebben 

Zij doen dezelfde oefeningen die bij de Maan horen. Alleen hebben zij meer tijd en 
begeleiding nodig om dit te beheersen. Marian biedt die extra hulp buiten de klas 
aan, de leerkracht doet dit in de klas. Mogelijk krijgt het kind leeswerk mee naar huis 
om extra te oefenen. Mocht dit nodig zijn, neemt de leerkracht contact met u op.  

Voor alle kinderen is het belangrijk dat er thuis elke dag gelezen wordt.  
 
Bijna elke dag leren de kinderen een nieuw woord met daarbij een nieuwe letter. De woorden 
lezen we zoemend. Dit is een leesstrategie die helpt om correct en vlot te kunnen lezen. 
Het houdt in dat we de klanken van de letters langer door laat klinken. Bijv. bij “maan” lezen 
de kinderen mmmaaaaannn. Het woord in stukjes hakken doen we alleen als we het woord 
op willen schrijven. ( https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=R8GfwbiUVgk ) 
 
Wanneer u uw kind wilt helpen met lezen probeer dan: 

 De letters zo uit te spreken zoals ze er staan en zoals je ze hoort (vis = v /i/ s en geen 
vee ie es, een a is geen aa) 

 Samen met uw kind een eenvoudig boekje hardop lezen. Het niveau moet niet te 
moeilijk zijn! 

 Blijf ook altijd voorlezen, dit helpt om het leesplezier bij uw kind hoog te houden 
 Met uw kind naar de bibliotheek te gaan om samen boekjes uit te kiezen. Er is een 

speciale kast waar de boekjes op niveau staan 
 Bij de boekhandel zijn veel aanvullende materialen bij de methode te koop. 
 Tijdschrift van Zwijsen “Maan roos vis”. Voor kinderen die al kunnen lezen is de Okki 

aantrekkelijker. 
 Ook op internet zijn leuke activiteiten te vinden. Kijk bijvoorbeeld op 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen  
 
De methode Veilig Leren Lezen is opgedeeld in kernen. Begin groep 3 lezen we boekjes die 
bij de kern passen. Zijn we bij kern 1, lezen we boekjes van kern 1, kern 2, lezen we boekjes 
van kern 2 enz. Aan het eind van de kern krijgen de kinderen een leesdiploma mee naar 
huis. Zo bent u op de hoogte wat we in de klas geoefend hebben en weet u dat we aan de 
volgende kern beginnen. Begin groep 3 duurt een kern ongeveer 2 tot 3 weken. Na de 
kerstvakantie duurt een kern 3 weken. Naast de kern boekjes, lezen we begin groep 3 ook 
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boekjes waar Start op staat (dit staat op de rug van het boek). In november gaan we M3 
boekjes oefenen (M3 = middengroep 3). Aan het begin gaat dit misschien nog niet vlot, maar 
u zult merken dat ze dit rond januari beheersen. Beheerst uw kind M3, mag hij/zij E3 boekjes 
oefenen (E3 = eind 3). U zult merken dat ze aan het eind van groep 3 deze boekjes 
makkelijk kunnen lezen.  
U wordt in de loop van het jaar op de hoogte gebracht over het niveau van uw kind. Er zijn 
misschien kinderen die begin groep 3 M3 al beheersen. Zij lezen dan een boekje van het 
niveau wat ze beheersen of moeten oefenen. Hieronder staat een bladzijde uit een lees- en 
werkboekje van Kern Start en 1 uit maan en zon.   
 
Wij willen hier graag nogmaals benadrukken dat het heel belangrijk is dat uw kind ook 
thuis veel leest. Het liefst elke dag samen een stukje. Een vast moment op de dag 
werkt vaak het best, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. 
 
Als u vragen heeft of zich zorgen maakt, bent u altijd welkom om na schooltijd binnen te 
lopen om uw vragen te stellen. Samen kunnen we kijken naar een oplossing. 
 

 Kern Start maan

 Kern Start zon 
 



   
 
Werkboekje Kern 1 maan    Werkboekje Kern 1 zon 
 
Bieb op school 
 
Groep 3 mag een aantal keer in de week de Bibliotheek op School bezoeken. Dit gebeurt na 
de lestijd. Mocht het voor u niet uitkomen dat uw kind naar de bibliotheek gaat, spreek met 
hem/haar af dat ze een ander moment van groep 3 kunnen ruilen.  
 
Tijden: 
Maandag:  14:45 uur 
Woensdag:  12:15 uur 
 
Gratis software voor thuis 
 
Veilig leren lezen heeft software ontwikkeld om op school of thuis achter de computer/tablet 
te oefenen.  
Ook kunnen de kinderen sommen oefenen via Rekentuin. U krijgt binnenkort een e-mail met 
meer informatie. 
 
Schrijven 
 
Wij werken met de methode ‘Pennenstreken’.                                
Kinderen willen graag gaan schrijven. Als kinderen dit gaan doen, dan moeten ze dat gelijk in 
schrijfletters proberen. Wij doen dit, omdat kinderen anders allerlei soorten letters door 
elkaar gaan schrijven en dit is moeilijk af te leren. Onderaan deze brief vindt u een overzicht 
van de schrijfletters. 
Wanneer u uw kind ziet schrijven let dan ook op de pengreep. Veel kinderen houden hun 
potlood verkeerd vast. Goed is: duim en wijsvinger op het potlood en de middelvinger 
eronder om te sturen.  

https://login.oefenweb.nl/login?r=https%3A%2F%2Fapp.rekentuin.nl%2Fusers%2Flogin_redirect


Eerst leren de kinderen de cijfers en letters. Na de kerstvakantie oefenen we om aan elkaar 
te schrijven. Meer informatie over de methode kunt u vinden op de site van Pennenstreken 
 
Rekenen 
  
Bij het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Alles Telt. Tot aan de 
herfstvakantie werken we aan begripsvorming (groter, kleiner, evenveel, meer minder) en het 
aanleren van de cijfers tot en met 20. De getallenlijn is een belangrijk hulpmiddel bij het 
rekenonderwijs, evenals de kralenketting en het rekenrekje. Tussen de herfstvakantie en de 
kerstvakantie maken we wat meer kennis met de sommen. Heel belangrijk is dat we de 
tekens + (plus) en - (min) uitspreken als erbij en eraf. 
De sommen onder de 10 moeten ze uiteindelijk vlot kunnen maken. Thuis kunt u bijv. 
spelletjes spelen met twee dobbelstenen. Begin groep 3 mogen ze de stippen nog tellen, 
maar uiteindelijk moeten ze dit uit hun hoofd kunnen doen.  
  
Zelfstandig werken 
  
Tijdens het zelfstandig werken zijn de kinderen alleen aan het werk. De leerkracht heeft dan 
de gelegenheid om kinderen individueel extra aandacht te geven in de klas. 
Daarnaast bevordert het de zelfstandigheid van de kinderen. 
 
Verkeer  
  
Wij gebruiken hierbij de methode Klaar-over. In groep 3 proberen we spelenderwijs aandacht 
te geven aan hoe je veilig buiten kunt spelen en fietsen. Hierbij komen enkele 
verkeersborden aan de orde.  
  
Spelend leren in de middag 
 
De kinderen zullen aan de hand van een thema problemen en verhalen van de wereld om 
hen heen begrijpen en ontdekken. Met doelgerichte spelactiviteiten gaan de kinderen 
spelenderwijs in kleine groepjes aan de slag.  
 
Schooltelevisie 
  
In groep 3 kijken de kinderen één tot twee keer per week naar SchoolTV. Wij volgen de 
programma’s:  

 Rekenverhalen  
 Huisje, Boompje, Beestje  

 
Dit ben ik 
 
Na de kerstvakantie beginnen we met de “Dit ben ik” doos. Dit is in het verlengde van het 
Kletstheater van groep 2. We willen de kinderen op een fijne manier laten wennen om iets 
voor de klas te vertellen. In de doos zitten spullen die te maken hebben met het kind. Denk 
aan lievelingseten, knuffel, foto van de familie, enz. Het kind mag hier iets over vertellen en 
de spullen laten zien. De spullen blijven een paar dagen op de kast liggen, zodat iedereen 
deze ook van dichtbij kan bekijken.  
Tegen de tijd dat het zover is, krijgt u hierover een aparte informatiebrief.  
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Weekhulp 
 
Elke week zijn er 3 kinderen uit groep 3 hulpje. Ze helpen de leerkracht een week lang met 
taakjes. Dit betekent dat ze aan het eind van een schooldag 10 minuutjes later dan de 
andere kinderen naar huis gaan.  
 
Kanjertraining 
 
De twee groepen 2 komen dit jaar bij elkaar in 1 klas. De weken tot de herfstvakantie 
besteden we extra veel aandacht aan elkaar leren kennen. Dit doen we o.a. met oefeningen 
die beschreven staan bij de Kanjertraining. Het proces van elkaar leren kennen gaat ook na 
de herfstvakantie nog door. U kunt als ouders een positieve rol spelen bij de groepsvorming: 
probeer er thuis op te letten dat u niet praat over kinderen uit de ‘andere’ klas, we zijn nu 
immers 1 klas. Ook kunt u uw kind stimuleren om met verschillende kinderen te spelen. De 
leerlingen kennen elkaar van groep 2. Ze speelden samen buiten en hadden met elkaar 
schrijfles in de klas van groep 3. 
 
Na de herfstvakantie horen de kinderen een verhaal van de Kanjertraining. Het gaat over 
een zeearend die er alles aan doet om een musje te worden. Hij wordt niet geaccepteerd 
door de mussen. Ze lachen hem zelfs uit. De kinderen leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. 
Daar horen ook bepaalde oefeningen bij. Ook spelen we in de klas situaties na die op het 
plein gebeuren. We staan stil hoe we dit zelf op een Kanjermanier kunnen oplossen of wie 
we om hulp kunnen vragen. Voor meer informatie over de inhoud van de Kanjertraining kunt 
u kijken op de site. 
 
Hopelijk heeft u een beeld gekregen van groep 3. Maar natuurlijk kunt u altijd met vragen na 
schooltijd bij ons terecht. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Marian de Koning 
Dieuwertje Heus 
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