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Algemene informatie 
 
Groepsleerkrachten 
Ma, di: juf Saskia van der Elst (saskiavanderelst@demeander-delfgauw.nl) 
Wo, do, vr: juf Erna Feijge (ernafeijge@demeander-delfgauw.nl) 
 
In de klas gelden verschillende afspraken 

- De kinderen zitten in teams, deze teams worden samengesteld door de 
leerkracht en wisselen per vakantie. In de samenstelling wordt gekeken naar 
de behoefte van de leerlingen, jongens en meisjes en niveau.  

- Tijdens de instructie momenten is het niet gebruikelijk dat de kinderen naar 
de wc gaan.  

- Het zelfstandig werken wordt ondersteund door een stoplicht (Rood, de 
leerlingen werken zelfstandig. Oranje, de leerlingen mogen overleggen 
binnen het team. Groen, de leerkracht is beschikbaar voor vragen, dit 
gebeurt aan de hand van het rood/groene kaartje op tafel). De leerkracht 
loopt een vaste ronde door de klas.  

- Tijdens het buitenspelen is er spelmateriaal beschikbaar. De kinderen mogen 
een stepje mee naar school nemen, deze moet wel inklapbaar zijn en onder 
de luizenzakken passen.  

  
Website van de school is www.demeander-delfgauw.nl 
Op de groepspagina is een agenda te vinden met daarin specifieke activiteiten in 
de groep. Daarnaast is er groepsnieuws en zijn er handige links te vinden. 
 

De kinderen kunnen hun verjaardag vieren in de klas, graag een gezonde, kleine 
traktatie. Daarnaast kunnen de kinderen met twee vriendjes/vriendinnetjes de 
groepen 3-8 en de directie langsgaan met een verjaardagskaart. 
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet in de school uitgedeeld worden. 
 
Rekenen 
We werken met de methode Wereld in getallen.  
De les start met een instructie, hierna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. 
Er wordt gedifferentieerd in drie niveaugroepen.  
 
In groep 3 komen de volgende aspecten aan bod: 

- Optellen en aftrekken tot 20 
- Getalkennis tot 100 
- Rekenen met geld 
- Klokkijken, hele uren  
- Meetkunde (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht) 
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Taal, lezen en spelling 
We werken met de methode Veilig leren lezen Kim-versie. Elke kern (hoofdstuk) 
heeft een eigen thema dat gestart wordt met een verhaal. In het verhaal komen 
structuurwoorden aan bod, aan de hand van deze structuurwoorden worden de 
letters aangeboden. Als ondersteuning van de klank-letterkoppeling maken we 
gebruik van klank gebaren uit de methode Spreekbeeld. Het is van belang dat de 
letters fonetisch uitgesproken worden (de b is een bu en geen bee). Tijdens de 
lessen worden ook de moeilijke woorden uit de verhalen behandeld voor de 
woordenschat. Er wordt gedifferentieerd gewerkt.  
 
Het is aan te raden om thuis dagelijks te lezen met uw kind, dit kan door middel 
van samen en zelfstandig lezen. 
De website www.veiliglerenlezen.nl geeft u als ouders handige tips en leuke 
spelletjes voor thuis.  
 

Schrijven 
We werken met de methode Novoskript.  
Deze methode bestaat uit motoriek en schrijflessen. In groep 3 worden de losse 
schrijfletters aangeboden, er wordt nog niet aan elkaar geschreven (behalve de 
lange klinkers aa, oo,ee en uu) De kinderen schrijven met potlood in groep 3.  
 
Tijdens het schrijven wordt er gelet op de juiste 
schrijfhouding en pengreep. 
Goede pengreep: de duim en wijsvinger tegen het potlood  
aan en de middelvinger eronder. 
 
De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een  
schrijfkaart mee naar huis, zodat ze thuis ook de juiste letters kunnen schrijven. 
 
Presentatie: ik-doos 
Na de kerstvakantie wordt er in groep 3 gestart met een presentatie. De kinderen 
presenteren zichzelf aan de hand van de “ik-doos”. Hierin zitten zelf meegenomen 

voorwerpen waarover ze vertellen. Ouders en broers/zussen zijn van harte 
welkom, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Verder informatie volgt in een 
specifieke brief. 
 
Wereldoriëntatie 
Voor wereldoriëntatie werken we in het werkboek de Zaken, dit loopt gelijk met de 
thema’s van Veilig Leren Lezen. 
 
Gym 
De kinderen gymmen op maandag- en donderdagochtend in de sporthal onder 
leiding van de vakleerkracht.  
Er wordt verwacht dat de kinderen gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.  
Let u erop dat de gymschoenen nog de goede maat hebben?  

http://www.veiliglerenlezen.nl/
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Engels 
We werken met de methode “Join In” en behandelen onderwerpen zoals; familie, 
thuis, school, de winkel etc. Het doel ligt in het herkennen en begrijpen van 
eenvoudig Engels gesproken taal en in woorden of korte zinnen antwoord kunnen 
geven. Dit leren we met behulp van filmpjes, liedjes, spelletjes, 
bewegingsopdrachten en creativiteit. 
 
Muziek 
Er wordt gewerkt met de methode “Moet je doen, Muziek”. Hierin komen 
verschillende aspecten aan de orde, zoals liedjes aanleren, ritme, hard/zacht. 
Ook zingen we in de klas leuke liedjes, soms ook Engelse liedjes. 
 
Drama 
Er wordt gewerkt met de methode “Moet je doen, Drama”. Hierin komen 
verschillende aspecten aan de orde, zoals uitbeelden, tableau vivant, toneel. 

 
 
Verkeer 
We maken gebruik van de lessen van “school op seef”. Deze lessen worden op het 
digibord aangeboden en zijn interactief.  
 
Tijdens de lessen worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld 
Oversteken, zichtbaarheid in het verkeer, openbaar vervoer en verkeersregels en 
borden. 
 

Kamp 
Groep 3 gaan samen met de groepen 4 aan het einde van het schooljaar twee 

dagen en een nacht op kamp naar Nootdorp.  
Het kamp zal in het teken staan van een thema en wordt georganiseerd door 
ouders en leerkrachten. 
 
Tot slot 
Mocht u vragen hebben kunt u altijd een afspraak met de groepsleerkracht maken. 


