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Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend
schooljaar.
Via digiDUIF, de nieuwsbrief en de website wordt u verder geïnformeerd.

3 september
11 en 13 september
18 september
1 t/m 12 oktober
2 oktober
5 oktober
8 oktober
9 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
7 november
11 november
12 november
5 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
6 februari
7 februari
8 februari
18 februari t/m 22 februari
15 februari
28 februari en 5 maart
12 april
19 april
22 april t/m 3 mei
28 mei
30 en 31 mei
4 t/m 7 juni
10 juni
11 juni
12 en 13 juni
24 t/m 28 juni
1 juli
12 juli
15 juli

Eerste schooldag
Kennismakingsgesprekken
Info avond
Kinderboekenweek
Voorstelling
Lampionoptocht
Alkmaar Ontzet
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Studiedag
Sinterklaas
Kerstdiner
Middag vrij
Kerstvakantie
Open dag
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Rapportgesprekken
Koningsspelen
Studiedag
Meivakantie
Schoolreis
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Pinksteren
Studiedag
Schoolfotograaf
Studieweek
Rapporten mee
Vrije dag
Zomervakantie

Ziek melden en verlofaanvraag
 Wanneer uw kind ziek is of een afspraak heeft bij een arts, kunt u hem of haar
alleen telefonisch afmelden. Wij zijn dagelijks vanaf 8.00 uur bereikbaar op
telefoonnummer 072 561 54 99;
 Wanneer uw kind een dag of langer afwezig zal zijn vanwege een andere reden
(denk aan bruiloft, vakantie e.d.), dient u verlof aan te vragen bij de directie.

Schrijven
Wij bieden schrijfonderwijs aan door middel van de methode Schrijven in de basisschool.
Wij beginnen met het aanleren van de cijfers en bieden daarnaast fijne
motoriekoefeningen aan. Halverwege het schooljaar leren de kinderen losse letters te
schrijven voordat er verbonden schrift wordt aangeleerd. De kinderen schrijven met
potlood en gebruiken schrijfletters.

Tussendoortje
Op school eten we rond 10.45 uur een gezond tussendoortje en drinken we
wat. Op woensdag drinken we water. Het tussendoortje en het drinken
mogen de kinderen ‘s ochtends bij binnenkomst in de blauwe krat leggen.

Bewegingsonderwijs
In groep 3 gymmen de leerlingen twee maal per week bij een vakleerkracht. Gym
is op dinsdag en woensdag. De kinderen nemen die dag gymkleding en
gymschoenen mee naar school.

Leren lezen, schrijven en rekenen
Inloop
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten wij de dag met een inloop.
Hierin behandelen wij de doelen van rekenen en taal in spelvorm. Tevens
besteden wij aandacht aan de fijne motoriek. Dit doen wij door middel van een
circuit. Wanneer u binnenkomt met uw kind mag u uw kind helpen opstarten
met de activiteit totdat de tweede bel gaat.

Buitenspelen
Wij vinden beweging en spel voor de kinderen in groep 3 erg belangrijk. Daarom
spelen wij elke ochtend een half uur en elke middag een kwartier buiten.

Lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen. Dat doen wij met de methode Lijn 3. De methode
kent een differentiatie van een 1,2 en 3 sterrenlijn. Wanneer uw kind extra
ondersteuning krijgt in de 1 sterrenlijn of extra uitdaging in de 3 sterrenlijn zullen wij u
hier over informeren. Wij maken gebruik van woordrijtjes om goed te automatiseren.
Deze geven wij aan het begin van elk thema mee naar huis om hier thuis samen met uw
kind mee te oefenen. Vanaf de herfstvakantie raden wij aan om naast de rijtjes ook 10
min per dag een (bibliotheek)boek met uw kind te lezen. Hiervoor kunt u beginnen met
AVI start en M3 boekjes. Voorafgaand aan elk thema ontvangt u via digiDUIF informatie
over het komende thema.
Rekenen
Tijdens de rekenles werken de kinderen met name aan getalbegrip en de
basisvaardigheden: optellen en aftrekken t/m 20 en splitsen t/m 20. Klokkijken, meten en
geldsommen komen ook aan bod. Wij maken gebruik van de methode Pluspunt en Met
sprongen vooruit.
U kunt dit proces o.a. ondersteunen door thuis veel spelletjes met dobbelstenen te doen
en te tellen met sprongen van 2, 5 en 10.

Handige weetjes
Verjaardag
Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Ouders zijn hierbij niet meer
aanwezig. We stellen het op prijs als u vooraf overlegt op welke dag de verjaardag
in de groep gevierd gaat worden.
Leerdoelen
Wij zullen de leerdoelen van elk blok van rekenen en elk thema van Lijn 3 op het
prikbord bij de deur hangen. Wees vrij om hier met uw telefoon een foto van te
maken.
Afscheid nemen
Tot de kerstvakantie mag u uw kind naar zijn/haar plek begeleiden in de klas. Na
de kerstvakantie vragen wij om voor de klassendeur afscheid te nemen. Wees
welkom om na schooltijd nog even met uw kind iets in de klas te bekijken.
Mededelingen
Korte mededelingen of vragen kunt u ons stellen bij binnenkomst van de klas. Het
prettigst is om het even in de klassenagenda te schrijven. Wanneer u een langere
vraag heeft kunt u na schooltijd bij ons terecht.
U kunt zich aanmelden als klassenouder.

