
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In de tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Grasduinen’ en de schoolgids wordt 
u verder geïnformeerd. Volgt u ons ook op de Facebookpagina van Helmgras? 
 
De eerste schoolweken 
Voor de meeste kinderen is de start in groep 3 best spannend en intensief. De eerste weken ligt de aandacht vooral op groepsvorming, regels, routines en 
werkhouding. Om tot goede leerprestaties te komen is het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt in de groep. Vandaar dat wij hier de eerste weken extra 
aandacht aan willen besteden. De kinderen werken waar mogelijk gedifferentieerd. Na de eerste toetsen werken de kinderen op hun eigen niveau. 

 Handige weetjes 

★ U kunt zich aanmelden als luizenouder. 

★ Verjaardagen: de kinderen mogen één kleine traktatie uitdelen als zij jarig zijn (geen 
cadeautjes). Meld het bijtijds bij de leerkracht als uw kind gaat trakteren. 

★ Tassen van kinderen blijven in de gang, in de daarvoor bestemde kasten/bakken. 

★ Ter bevordering van de zelfstandigheid mogen de kinderen zelf hun jas, lunchtas en 
gymtas ophangen en opbergen. Daarnaast zetten ze zelf het pauzehapje in de klas.  

★ Ziek? Bel vanaf 07.30 uur naar 0251-65 08 64. 

★ Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht, dan kunt u na schooltijd een afspraak 
maken. Mailen voor een afspraak kan ook naar helmgras@tabijn.nl . 

★ De kinderen nemen een leeg etui mee naar school. De kinderen krijgen van ons een 
potlood en gum.  

★ De kinderen hebben een gymtas nodig met gymschoenen met stevige zool, broekje en 
shirt of gympakje. 
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Een schooldag 
- De kinderen komen om 8.20 uur rustig de klas binnen en gaan aan 

hun tafel zitten, zodat de leerkracht om 8.30 uur meteen kan starten. 
De kinderen pakken op hun plek een werkje of een leesboek. 

- We spelen om 10.00 uur een kwartier buiten en we eten een gezond 
tussendoortje. Om 11.30 uur hebben we een kwartier lunchpauze en 
vervolgens spelen we een halfuur buiten. 

- We gymmen twee keer per week. Tijdens het gymmen dragen de 
kinderen een sportshirt, sportbroekje en gymschoenen. De gymtas 
gaat aan het einde van de tweede gym dag weer mee naar huis.  

- We zwemmen zes keer per schooljaar. In de week dat wij gaan 
zwemmen, vervalt één gymles. We lopen vanaf school naar het 
zwembad. 

 
Veranderingen  
- In groep 3 vieren we de verjaardag van uw kind zonder ouders. 
- We stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid door te werken 

met een “zelfstandig werken dobbelsteen”. Bij het vraagteken heeft 
het kind een vraag en komt de leerkracht langs. Groen betekent dat 
het kind kan doorwerken en openstaat voor vragen van andere 
kinderen. Rood betekent dat het kind ongestoord wil doorwerken.  

 
Rekenen 
Onze methode voor rekenen is Alles Telt. Tijdens de rekenles werken de 
kinderen voornamelijk aan getalbegrip en de basisvaardigheden. 
Gedurende het jaar leren de kinderen in kleine stapjes rekenen, van 
tellen naar het maken van echte sommen. In groep 3 richten we ons op 
het automatiseren van sommen tot 20 en rekenbegrippen als: meer dan, 
minder dan, evenveel, etc. Ook leren we onder andere rekenen met 
klokkijken (hele en halve uren) en geldsommen. 
 
 

Lezen, spelling en taal 
We werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen, de tweede 
maan versie. Iedere dag zijn wij intensief bezig met het leren lezen. In het 
eerste half jaar bieden we alle letters aan en richten we ons op het 
correct en vlot lezen van mkm- woorden. Al snel zijn dat hele zinnen! 
 
In de groep zijn verschillende activiteiten op verschillende niveaus, die de 
kinderen helpen om het lezen onder de knie te krijgen. Voor de 
leesontwikkeling is het belangrijk om ook thuis regelmatig samen te lezen 
met uw kind. In de 2e helft van het jaar besteedt de methode Veilig Leren 
Lezen aandacht aan de spelling van woorden en wordt er geoefend met 
begrijpend lezen. 
 
Schrijven 
Zodra de kinderen een letter hebben geleerd, leren ze ook gelijk hoe deze 
letter geschreven moet worden. We schrijven in de schriften van 
Pennenstreken met het losse blokschrift. De kinderen schrijven met 
potlood. 
 
Andere vakken 
Naast de basisvakken als lezen, schrijven en rekenen, krijgen de kinderen 
ook elke week muziek van onze vakdocent Ingrid, kanjertraining, Engels, 
verkeer, handvaardigheid en tekenen.   
 


