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6 sept  Studiedag 
13-24 sept Startgesprekken 3-8 
11-12-13 okt Schoolfotograaf 
14 + 15 okt Studiedag 
16-24 okt Herfstvakantie 
15-26 nov Gesprekken 1/2, 3, 8 
3 dec  Sinterklaasviering 
22 dec Kerstdiner 18.00 uur 
23 dec  Studiedag vanaf 12.00u 
24 dec Studiedag 
25 dec-9 jan Kerstvakantie   
17 jan  Start toetsweken 
4 feb  Studiedag 
19-27 feb Voorjaarsvakantie 
4 mrt Rapport 1 mee 
7-18 mrt Rapportgesprekken 
8 mrt  Studiedag 
14-30 mrt Thema techniek  
30 mrt  Bareelfeest 
14 april  Studiedag  
15 april  Goede Vrijdag (vrij) 
18 april  2e Paasdag  
23 apr-8 mei  Meivakantie                          
16 mei  Start toetsweken 
26-27 mei Hemelvaart (vrij) 
6 juni  2e Pinksterdag  
7-10 juni  Studieweek 
17 juni  Rapport 2 mee 
20 jun-1 juli Rapportgesprekken 
14 juli  Studiedag vanaf 12.00u 
15 juli  Studie/calamiteitendag 
16 juli–28 aug Zomervakantie 

 

 

Handige weetjes 

★ Knuffels en speelgoed mogen niet mee de klas in. Op maandag 
hebben we vertelmoment, dan mogen de kinderen iets vertellen 
over wat ze in het weekend hebben gedaan.  

★ De tassen van de kinderen blijven in de gang, in de vakken 
boven de kapstokken. De gymtas kan in de grote bak.  

★ Op school hebben we de afspraak dat het eten en drinken wat 
mee gaat ook opgegeten en gedronken wordt. Wilt u er rekening 
mee houden dat het niet te veel is voor uw kind? (op woensdag 
eten we alleen een snelle hap) 

★ U kunt zich ook dit schooljaar aanmelden bij Brood en Spelen 
om te helpen als lunchouder. 

★Verjaardagen: de kinderen mogen één kleine traktatie uitdelen 
als zij jarig zijn, graag verpakt (geen cadeautjes).  

★ Vrijdag is bij ons op school ‘fruit- en waterdag’. 

★ U kunt uw kind ziek of afmelden via Social Schools, graag ook 
de reden hierbij vermelden. 
 
 

Maaike Burger 
Aanwezig: ma, di, woe 

M: m.e.burger@tabijn.nl 

 

 
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Via Social Schools en de schoolgids 
wordt u verder geïnformeerd. Op Social Schools kunt u bij het kopje ‘Beeldgebruikvoorkeuren’ aangeven of wij foto’s van uw 
kind mogen gebruiken.  
 
De eerste schoolweken  
Voor de meeste kinderen zijn de eerste weken in groep 3 spannend en intensief. De eerste zes weken ligt de aandacht vooral 
op werkhouding, groepsvorming, regels en routines. De kinderen werken de eerste weken allemaal op hetzelfde niveau, op 
deze manier wennen zij aan de methodes. Na de eerste toetsen werken de kinderen op hun eigen niveau. Om de overgang 
van groep 2 naar 3 te verkleinen en ontspanning te bieden, spelen wij regelmatig in de klas.  
 
 
 
 
 
  
 

 

Informatiekaart  
groep 3B 

Elize Admiraal 
Aanwezig: do, vrij 

M: e.admiraal@tabijn.nl 
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Een schooldag 

• De kinderen komen binnen in de klas en starten met een werkje van 
het kiesbord. Om 8.10 uur verlaat u de klas, zodat de leerkracht om 
8.15 uur meteen kan starten.  

• We spelen rond half 10 een kwartier buiten en we eten een gezond 
tussendoortje. Rond half 12 hebben we een kwartier lunchpauze en 
we spelen weer een kwartier buiten. Voor de lunch vragen we 
ouders om te helpen. 

• We gymmen in de grote zaal op maandag en woensdag. De kinderen 
nemen een handdoek/washand mee voor het douchen/opfrissen. 
De gymtas gaat aan het einde van de dag weer mee naar huis. Op de 
website vindt u het doucheprotocol.  

 
Veranderingen  

• In groep 3 vieren we de verjaardag van uw kind zonder ouders. 

• Voor de gym kleden we om in de kleedkamer en we douchen of 
wassen na de gym.  

• We stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid door in de klas te 
werken met de zelfstandig werken dobbelsteen. Kinderen kunnen 
aangeven of ze hulp nodig hebben of juist zelfstandig willen werken.  

 
Lezen, spelling en taal 
We werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. 
Iedere dag zijn de kinderen met lezen bezig. In het begin van het jaar leren 
ze een letter en een woord dat bij de letter hoort. 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. Er zijn diverse 
activiteiten waarbij de kinderen al spelend leren lezen op eigen niveau. 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. 
 
Rekenen 
Onze methode voor rekenen is Pluspunt 4. 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 rekenen we met sommen 
t/m 20. Onze rekenmethode gebruiken we als leidraad, deze wordt 
aangevuld met de methode Met sprongen vooruit, die goed aansluit bij de 
ontwikkeling van de kinderen en waarbij het rekenen vanuit spel centraal 
staat.  
 
Schrijven 
Zodra de leerlingen een letter hebben geleerd, leren ze ook gelijk hoe deze 
letter geschreven moet worden. We schrijven in de schriften van 
Pennenstreken. Aan het begin van het schooljaar schrijven de kinderen los 
en later aan elkaar. De kinderen schrijven met potlood. 
 
Andere vakken 
Naast de basisvakken als lezen, schrijven en rekenen, krijgen de kinderen 
ook elke week wereldoriëntatie (de zaken van Zwijsen), Engels, geestelijke 
stromingen en creatieve vakken (muziek, tekenen, handvaardigheid).
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