Groepsgids
Groep
3-4

Wie werken er in de groepen 3/4:

Irene Heitink
i.heitink@dezonnepoort.nl

Tamara van den Berg
t.vandenberg@dezonnepoort.nl

Silvia Vermeulen
s.vermeulen@dezonnepoort.nl

Carla van Baarsen
c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl

De Schatgravers
maandag
dinsdag (gymdag)
woensdag
donderdag
vrijdag

Irene Heitink
Carla van Baarsen
Irene Heitink
Irene Heitink
Irene Heitink

De Leesbeesten
maandag
dinsdag (gymdag)
woensdag
donderdag
vrijdag

Silvia Vermeulen
Silvia Vermeulen
Silvia Vermeulen
Silvia Vermeulen
Silvia Vermeulen

De Sterrenstraat
maandag
dinsdag (gymdag)
woensdag
donderdag
vrijdag
Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.30
8.30-14.30
8.30-12.00

Tamara van den Berg
Tamara van den Berg
Tamara van den Berg
Tamara van den Berg
Tamara van den Berg

Handig om te weten…
Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. Kinderen van de groepen 3/4 gaan
zelfstandig de school binnen. De jassen worden aan de kapstok gehangen en de
tassen met drinken en eten in de bakken onder de kapstok gezet. Als u het fijn vindt
kunnen de bekers en broodbakjes in de koelkast worden gezet ’s morgens bij
binnenkomst.
De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie door hun ouders naar de klas
gebracht worden. Op deze manier kunnen zij wennen aan de overgang van groep
2 naar groep 3. Groep 4 loopt zelfstandig naar binnen en neemt afscheid op het
plein.
Bij binnenkomst van de klas begroeten we elkaar met een handdruk. Op maandag
nemen we de tijd om met elkaar te kletsen over het weekend. De andere dagen
met uitzondering van dinsdag, starten wij om 08.30 met het schoolbreed lezen “List”.
Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken met de leerkracht? Dan staat de deur na
schooltijd altijd voor u open. Elke groep maakt gebruik van ‘Klasbord’. Hierop
worden foto’s en boodschappen geplaatst door de leerkracht van uw kind.

Eten en drinken
Elke ochtend om 10.15 uur is het fruitpauze. Wij eten dan een stuk fruit en drinken
hoort hier ook bij. Op de lange dagen (ma, di, do) lunchen we samen in de klas om
12.00 uur. Een boterham en een beker melk of sap is hierbij gewenst.

Verjaardag
De verjaardag van de kinderen vieren wij graag tijdens de fruitkring. De jarige wordt
in de kring toegezongen en mag aansluitend trakteren.
Wij willen u vragen de traktatie zo gezond mogelijk te houden.
Op deze dag mag de jarige een verjaardagskaart uitkiezen. De kaart wordt in de
teamkamer gelegd, zodat alle leerkrachten hier iets op kunnen schrijven. De
volgende dag ligt de kaart weer in de klas en mag hij mee naar huis.
De kinderen nemen alleen een traktatie mee voor de kinderen, niet voor de
leerkrachten.
Is uw kind allergisch? Wilt u dan zorg dragen voor een trommeltje met vervangende
traktaties, zodat hieruit getrakteerd kan worden bij twijfel?

Gym
Eén keer in de week op dinsdag gymmen wij in de gymzaal van
‘Het Westeraam’.
Voor de gymles is het verplicht goed passende gymschoenen
met lichte zolen te dragen. Ook een T-shirt en korte broek zijn
gewenst.
De gymles is opgeknipt in twee keer 45 minuten; spel- en
toestellenles.
Meester Dennis coördineert de gym, dat wil zeggen: Hij bereidt
de lessen voor met een duidelijke opbouw, zodat de leerlijn
gewaarborgd wordt en leidt de toestellenles in de groepen.

Werken in groep 3/4
Rekenen
Voor rekenen werken we met Wereld in Getallen.
De kinderen krijgen iedere dag een rekeninstructie, waarna
er vervolgens zelfstandige verwerking is van de aangeboden
lesstof.
Een keer per week komt er een projecttaak aan bod, waarbij
de kinderen de aangeleerde stof in de praktijk brengen. De
onderdelen die hierbij aan bod komen zijn meten, tijd en
geld.

List
We werken vanuit de leesmethodiek van List.
Aan de start van het schooljaar starten de kinderen uit groep 3 met het aanvankelijk
leesproces aan de hand van de LIST-methodiek.
De kinderen van groep 4 worden in niveaugroepen ingedeeld en gaan in een
andere klas lezen.
Kinderen die het hardop lezen met een maatje of tutor nodig hebben, worden
ingedeeld in de ‘Hommel-leesgroep’. Kinderen met een leesniveau en leeshouding
waarbij zij zelfstandig kunnen lezen, worden ingedeeld in een ‘Stilleesgroep’. Elke
leesgroep start met een leesinstructie in de vorm van een mini-les. U kunt hierbij
denken aan bijzondere leeswoorden met een bijzondere uitspraak of een gesprek
over de leesbeleving.

Spelling
Voor spelling werken wij met de methode STAAL. De kinderen krijgen één categorie
per week aangeboden. Daarnaast komt er een onderdeel van taalbeschouwing
aan bod.
Groep 3 start in januari met STAAL. Het eerste halfjaar wordt spelling gekoppeld aan
list.

Schrijfonderwijs
Pennenstreken is de methode die we gebruiken voor het schrijfonderwijs.
Het eerste half jaar ligt in groep 3 de nadruk op de motorische oefening en het
‘weggetje’ van de letters.
In groep 4 worden de hoofdletters, interpunctie en aan elkaar schrijven
aangeboden.

Thema
In iedere groep wordt gedurende een aantal weken (ongeveer 6 weken) aan een
thema gewerkt door de kinderen.
Het thema wordt op verschillende wijze beeldend gemaakt: door boeken, concrete
voorwerpen en/of plaatmateriaal.
Als bron gebruiken wij hierbij het IPC (International Primary Curriculum). Hierbij
worden de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs,
burgerschap, techniek en kunstzinnige vorming behandeld. Het proces van het
thema en de doelen kunt u aflezen op de prikwand achter in de klas.
Ook wordt u vooraf geïnformeerd middels een themabrief.

Toetsen
Rond de herfstvakantie wordt in groep 3 de Herfstsignalering afgenomen. De
voorwaarden om tot lezen te komen en de aangeleerde letters worden hierbij
getoetst.
2x per jaar nemen we de methodeonafhankelijke toetsen van
het CITO af. We gebruiken in groep 3 en 4 toetsen voor
technisch lezen, rekenen en wiskunde en spelling.
Eind groep 4 wordt, bij voldoende leesniveau, de begrijpend
leestoets afgenomen.
Uw kind krijgt een letterscore:
I = ruim boven landelijk gemiddelde
II = boven landelijk gemiddelde
III = landelijk gemiddelde
IV = onder landelijk gemiddelde
V = ruim onder landelijk gemiddelde
Naar aanleiding van de toetsresultaten en observaties/registratie van de leerkracht
kan besloten worden uw kind extra ondersteuning of uitdaging te bieden. In overleg
met de Intern Begeleider stelt de leerkracht een handelingsplan op. De uitvoering
van dit plan wordt met u besproken en geëvalueerd tijdens de oudergesprekken.

Vieringen
We vieren onze verjaardagen met alle groepen 3/4 samen in de
loop van het jaar. Verder mogen de kinderen hun verjaardag vieren
en besteden we aandacht aan Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval.
Ook wordt u regelmatig uitgenodigd om een thema-afsluiting bij te
wonen.

Rapporten en 15-min gesprekken
Elk kind op De Zonnepoort krijgt tweemaal per jaar een rapport. Hierin staat de
voortgang van uw kind beschreven.
Tweemaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de ouder(s) en de leerkracht
over het rapport en de ontwikkelingen van het kind. Daarnaast voeren wij dit jaar
ook startgesprekken.
Mocht u in de tussentijd de leerkracht van uw kind willen spreken, dan kunt u altijd
een afspraak maken.

