Infoavond
Vanwege de beperkende maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus is het op
de PBS niet mogelijk om informatiemomenten te organiseren. Daarom verzorgen we dit jaar
schriftelijk de informatie die we anders tijdens de avond zouden geven. In dit document lees
je de informatie voor groep 3/4.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog een vraag hebben, dan kun je die stellen in
dit document. De leerkracht zal daar dan in het document op reageren. Check het document
de komende dagen dus regelmatig.

leerkrachten
Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Alice in de klas. Op donderdag en vrijdag juf
Sylvana. U kunt ons altijd bereiken via een Parro berichtje.

sociaal emotionele ontwikkeling
De eerste 6 weken van het schooljaar maken we tijd om elkaar te leren kennen. We doen
activiteiten als “zoek iemand die...” We maken afspraken over regels in de klas, bij het
buitenspel en in het schoolgebouw. We bouwen met lego over hoe we het vinden in de
nieuwe groep. Ook de lessen van Kwink geven hier vorm aan.

lesrooster
De dag begint meestal in de kring met een liedje of een verhaal. Daarna is er schrijven en
een leesactiviteit. Voor groep 4 ook spelling en taal.
Belangrijk voor groep 4 is het oefenen van de woorden van de week in het programma
Bloon. Op maandag is er het week dictee.
De kinderen van groep 3 kunnen thuis oefenen in het programma “Zoem”. U heeft hiervoor
een link van Basispoort gekregen via de mail.
Na de pauze gaan we rekenen. We werken in de nieuwe methode “Getal en Ruimte Junior”.
Extra oefening kunnen de kinderen vinden in het programma Ambrasoft (via Basispoort).
‘s Middags is er tijd voor Muziek, Engels, Sova, creatieve lessen en Verkeer.
Groep 3 gaat vanaf 21 september op maandagmiddag zwemmen.
We gymmen op dinsdag en woensdag.
Op de dagen dat er gym of zwemmen is graag handige kleding aan.
Gymschoenen zijn verplicht. Op die dagen liever geen horloges of armbandjes.

over onze vakken
In groep 3 ligt de nadruk op het leren van de letters en het leren lezen.
Daarnaast is er aandacht voor het schrijven van de schrijfletters en de spelling van korte
eenvoudige woordjes.
We letten op een goede pengreep en een goede motoriek.
Bij het rekenen leren we tellen, de cijfers bij het getal, meer en minder, optellen en aftrekken
tot 20 en volgorde van groot naar klein en andersom.

In groep 4 is er veel aandacht voor lezen met begrip, tempo lezen en natuurlijk de spelling.
Naast klankzuivere woorden leren we ook woorden met -aai, -ooi, -oei, -eer, -oor, -eur,
-ieuw, -eeuwen -uw. Verder ook -cht woorden en lastige medeklinkercombinaties.
Daarnaast komen korte en lange klanken voorbij (hakken en haken).
Bij rekenen werken we in blok 1 aan de volgende doelen:
● Optellen en aftrekken binnen het 10 tal
● meten en wegen
● verdubbelen en halveren
● optellen en aftrekken over het 10 tal heen
● geld rekenen
● klokkijken met hele en halve uren en de tijdsduur bepalen (zowel digitaal als
analoog)

de nieuwe rekenmethode
De kinderen in de groepen 3 en 4 werken nog in een schrift. Per week wordt aan een doel
gewerkt. Aan het eind van de 4 lessen wordt gekeken of de stof wordt beheerst door een
tussen toetsje. Naast de schriften kunnen de kinderen oefenen in de software van “Mijn
Klas”. Deze opdrachten sluiten aan bij de rekenmethode.
Voor ouders is er bij ieder blok een nieuwsbrief. Deze zullen we steeds met jullie delen.

regels in de klas
Natuurlijk zijn er regels en afspraken in de klas. Deze worden met en door de kinderen
besproken zodat duidelijk is waarom de regels er zijn. Zo zijn er afspraken over het naar de
wc gaan. Wanneer je wel of niet mag praten in de klas (rode stoplicht), hoe we lopen door
de gang, enz.

huiswerk
De kinderen van groep 3 krijgen verder in het jaar woordjes mee om thuis te lezen om het
tempo te verhogen.
De kinderen van groep 4 die nog onder het geplande niveau lezen krijgen ook oefenwoorden
mee.
Ook krijgt groep 4 voor elke week de woorden van spelling mee, zodat ze kunnen oefenen
voor het weekdictee. Dit kan ook via “Bloon”.

trakteren
Maak voor het trakteren even via Parro een afspraak zodat we er rekening mee kunnen
houden.
De traktatie moet voorverpakt zijn i.v.m. de covid19 afspraken. Bij vragen hierover kan er
contact worden opgenomen met meester Gerard.

overige praktische zaken
Zorg op gym- en zwem dagen voor gemakkelijke kleding. Liever geen horloges of sieraden
op die dagen.
Geeft voor de pauze liefst fruit mee en liever geen snoep.
In verband met Corona liever geen speelgoed van thuis mee naar school.

