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Leerkrachten
Gessy Hendrix: ma, di en vrij Roos Maassen (stagiaire): ma, di en woe
Gemma van Ginkel: woe en do

Methodes
Rekenen: Wereld in getallen Schrijven: Pennenstreken
Technisch lezen en spelling: Veilig leren lezen

Doelen dit schooljaar
In groep 3 leert een kind lezen, schrijven en rekenen. Dit zijn de drie kernvakken. De leerkracht
neemt regelmatig toetsen af om de leesontwikkeling van een kind te volgen, zoals DMT en AVI.
Naast de kernvakken krijgt een kind vakken gericht op de brede ontwikkeling: oriëntatie op jezelf
en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Klik op de link voor meer informatie over het leerstofaanbod in groep 3.

Sociaal-emotionele vorming
Kort samengevat is sociaal-emotionele ontwikkeling: omgaan met jezelf en de ander. Aan de ene
kant inzicht in jezelf en de ander en aan de andere kant omgaan met je eigen gevoelens en die van
de ander. Kortom; vaardigheden die een leven lang van belang zijn.

Mijlpalen bij 7- en 8-jarigen
● Raken bewust van hoe anderen hen zien en kunnen zich inleven in anderen
● Kunnen klagen over vriendschappen en hoe andere kinderen reageren
● Kiezen vriendjes steeds gerichter op basis van eigenschappen die ze prettig vinden
● Beginnen hun emoties te verwoorden, maar als ze overstuur zijn kunnen ze nog fysiek worden

Bron: Heutink voor thuis

Klik op de link als u wilt weten hoe we op de Meulebeek omgaan met de sociaal-emotionele
vorming van leerlingen.

Muziek
De leerlingen van groep 3 krijgen iedere vrijdag (tot de kerstvakantie) muziekles van een
vakdocent: Janneke Saris. Planning voor de muzieklessen na de kerstvakantie wordt nog gemaakt.

Spi���� je �� ��t �a��r ��� de ����, da� ���l �e �� l��e� �l� �e� v�� �� he� ��t��!

https://www.onderwijsconsument.nl/wat-leert-mijn-kind-in-groep-3/
https://media.socialschools.eu/2022/9/2406/15382883/7ee728af-8178-463e-8fb2-33ad84dafc6e_Sociaal-emotionele-vorming-op-de-Meulebeek.pdf?response-content-disposition=inline%3b+filename%3d%22Sociaal-emotionele%2520vorming%2520op%2520de%2520Meulebeek.pdf%22&Expires=1663264973&Signature=S773sSVG0cUtV7~z6cXzcMYLpeSwlEll6XCDoRJd9L9xOXHSn5Q9EdAsP802QHqS1cJGFKI~rfIltZFKoz-WtMRsC~kTm1AROJe9QdoYQs-GhqPzF32kk~Czjkk53HM6cnHDj2Yni1TYQdRDs1iAwyNFppg8Ivaa~FuMJQ~LPxBd8ZH5N9Mu8LpqeABXNyOSXdIEpF0FhlH7ip~NxqmHH-gCr9QRBOaT~8o3pUkO0g8C4WQoHxIyBJ4hr8ZnfHNbv~CaNzxUYqjWCcuAlWm3x~LiqRtvglIywBFFoWiIEQu--lNzzOMPGCYqBmaNWfke0Uk-d~y~7XwZYcWSdbtJ-Q__&Key-Pair-Id=KCRWF3U716GA2
https://media.socialschools.eu/2022/9/2406/15382883/7ee728af-8178-463e-8fb2-33ad84dafc6e_Sociaal-emotionele-vorming-op-de-Meulebeek.pdf?response-content-disposition=inline%3b+filename%3d%22Sociaal-emotionele%2520vorming%2520op%2520de%2520Meulebeek.pdf%22&Expires=1663264973&Signature=S773sSVG0cUtV7~z6cXzcMYLpeSwlEll6XCDoRJd9L9xOXHSn5Q9EdAsP802QHqS1cJGFKI~rfIltZFKoz-WtMRsC~kTm1AROJe9QdoYQs-GhqPzF32kk~Czjkk53HM6cnHDj2Yni1TYQdRDs1iAwyNFppg8Ivaa~FuMJQ~LPxBd8ZH5N9Mu8LpqeABXNyOSXdIEpF0FhlH7ip~NxqmHH-gCr9QRBOaT~8o3pUkO0g8C4WQoHxIyBJ4hr8ZnfHNbv~CaNzxUYqjWCcuAlWm3x~LiqRtvglIywBFFoWiIEQu--lNzzOMPGCYqBmaNWfke0Uk-d~y~7XwZYcWSdbtJ-Q__&Key-Pair-Id=KCRWF3U716GA2


Rapporten en oudergesprekken
Ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek waarbij de ontwikkeling van het
kind besproken wordt. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport.
Natuurlijk bent u ook tussentijds altijd welkom voor een gesprek.

- Oudergesprek 1: 4-6 oktober 2022 - Rapport 1: 9 maart 2023
- Oudergesprek 2 : 14-16 maart 2023 - Rapport 2: 4 juli 2023

Gymnastiek
Twee keer per week staat er gym op het rooster.
Groep 3 gaat op woensdag- en vrijdagochtend van 10.30 uur- 11.15 uur gymmen.
We willen u vragen om goede, stevige gymschoenen mee te geven en sieraden thuis te laten.

Verjaardag
In groep 3 vieren we samen in de klas de verjaardag. Dit doen we zonder ouders.
We hebben bij alle leerlingen hetzelfde ritueel.
Bovenop de tafel staan als de klas ‘lang zal ze leven zingt.’ Ze mogen iets grabbelen uit de
grabbelton en krijgen een verjaardagskaart van de klas. We trakteren niet in de klas.

Handige tips en websites
● https://www.avi-lezen.nl/site/
● https://leestrainer.nl/toets3/index.htm
● https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen
● https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3
● https://www.taal-oefenen.nl/werkbladen
● https://www.redactiesommen.nl/
● https://www.sommenprinter.nl/
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