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Voorlezen en samen een boekje
lezen thuis vergroot het
leesplezier van kinderen en
bevordert het leesproces en de
woordenschat!

In december en in het voorjaar doet groep 3
mee met Godly Play. Samen leren we over het
verhaal van Kerstmis en Pasen

Lezen
Het leren lezen staat centraal in groep 3. De
leesontwikkeling bestaat uit twee fases:
-de klankzuivere periode: alle letters worden geleerd en
verhaaltjes bestaan uit woorden die je net zo uitspreekt
als dat je ze spelt (september-januari)
-de niet-klankzuivere periode: er worden verschillende
lees- en spellingcategorieën aangeboden, zoals ng/nk,
sch- en schr-,-aai/-ooi/-oei.

Onze missie
Blink (Wereldoriëntatie)
Middels de thema’s van Blink leren we
over vroeger en nu, de wereld om ons
heen en ontwikkelen we onze creatieve
vaardigheden!
De eerste helft van het jaar leren we
door de thema’s te beleven middels spel
in de hoeken, samen met groep 1/2.
De tweede helft van het jaar werken we
veel samen met groep 4.
Benieuwd welke thema’s dit schooljaar
aan bod komen? Zoek ze op deze flyer….

Rekenen
In groep 3 werken we aan de volgende
rekendoelen:

als groep

In groep 3 zullen we
ons niet vervelen.
wij helpen elkaar door
te luisteren en samen
te spelen!!
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-Heen en terug tellen t/m 100
-Ordenen van getallen t/m 100
-Plaatsen van getallen t/m 100 op de
getallenlijn
-Sprongen van 1, 2, 5 en 10
-Herkennen van getalbeelden, zoals op
het rekenrek, turfrijtjes, dobbelstenen,
vingers.
-Klokkijken: hele en halve uren
-Splitsen van getallen t/m 10
-Erbij- en erafsommen t/m 20
-Kennismaking met brief- en muntgeld
-Berekenen van wisselgeld
-Kennismaking met maten als gewicht en
lengte
-Nabouwen van een blokkenbouwsel
-Begrijpen en uitrekenen van
contextsommen
-Verwoorden en opschrijven/tekenen van
denkstrategieën en berekeningen

Bewegen = gezond!
Op dinsdag en vrijdag is er
bewegingsonderwijs en
leren we o.a. zwaaien,
balanceren, balgevoel te
ontwikkelen, onszelf uit te
dagen en om vooral plezier
te hebben in bewegen.
Wist u dat…
we in groep 3 heel veel bewegen?
Tijdens rekenen, het leren van de
schrijfletters, buitenspelen en even
tussendoor. Heel goed voor ons brein
en voor onze concentratie!

Op ontdekkingsreis!

