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Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 3. Mocht 
u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dat graag, via Parro. Wij 
antwoorden altijd, maar na 16.00 zal dit de volgende dag zijn. We maken een groep aan voor 
u als ouder en beide leerkrachten, zodat wij op werkdagen steeds bereikbaar zijn en de 
lijntjes kort zijn.  
 
Methodes 
Lezen met lijn 3 
 
Lijn 3 bestaat uit 12 thema’s en iedere kern beslaat ongeveer 15 lesdagen. Aan het eind van 
een kern wordt een toets afgenomen om te kijken of wat aangeboden is goed wordt 
beheerst.  
In de kernen 1 t/m 6 worden de meeste letters aangeleerd.  
Na thema 7 gaan de leerlingen meer- en langere verhalen lezen. 
De leerlingen moeten een aantal woorden in één minuut gaan lezen.  
Het tempo en daarbij het aantal goed gelezen woorden, komt bij elk thema iets hoger te 
liggen.  OEFENEN!!!! 
Thuis, via uw account op Parnassys, kunt u de vorderingen van uw kind volgen. 
 
In de methode zitten verschillende niveaus.  
Als kinderen in een bepaald niveau zitten, wil dat niet zeggen dat ze daar het hele jaar in 
blijven. Gedurende het jaar kan dit veranderen. 
 
Huiswerk: in een multomap, krijgt uw kind lees-huiswerk mee, tijdens een vakantie. 
Woorden, letters en tekst. Het is de bedoeling dat er veel ‘kilometers’ worden gemaakt. Wilt u 
uw kind elke dag een kwartier hardop aan u laten voorlezen.  
 
Rekenen 
Het rekenen bevat veel onderwerpen. 
Voorbeelden van rekenopdrachten door het jaar heen zijn: 
Meer, minder, evenveel, turven, springen met sprongen van 2, 5 en 10 op de getallenlijn. 
Naar getallen t/m 50 springen. Splitsen. Verliefde harten ( 8+2, 7+3) tweelingsommen (6+6, 
4+4) en dubbelen en bijna dubbelen. (7+7, 7+8) 
Sjoelbak: in elk vak liggen een aantal stenen. Hoeveel is dit bij elkaar. 
Erbij en eraf sommen. 
Klokkijken: het hele uur. 
Elk blok eindigt met een toets. Dit is na 13 lessen. De uitslag van de toets kunt u thuis op uw 
account in Parnassys bekijken. 
 
Huiswerk: in de multomap komt eventueel ook huiswerk over splitsen, verliefde harten, 
tweelinggetallen. Dit is later in het jaar. 
 
  

 



 

Schrijven 
Wij starten met de schrijfmethode ‘Klinkers’ deze sluit aan bij Lijn 3. De leerlingen leren de 
schrijfletters aan. Dit doen wij met een driehoekig potlood, voor een goede pengreep.  
 
Sociaal Emotioneel leren 
Kwink is een lesmethode voor sociaal-emotioneel leren.  
Hiermee leren kinderen sociale vaardigheden aan. Dieren introduceren een verhaal. Hieraan 
gekoppeld ligt een vraag of probleem. In de groep wordt dit besproken. Bij deze methode is 
een aanbod van emotiewoorden. 
 
Cito-toetsen 
Alle Cito toetsen worden op papier gemaakt. Dit vindt twee keer per jaar plaats 
(januari/februari en mei/juni). 
De toetsen die afgenomen worden zijn: Rekenen, spelling, Drie Minuten Toets (woordjes op 
tempo lezen), AVI (teksten op tempo lezen), begrijpend lezen (in mei). 
 
Praktische zaken 
Gym 
Op maandagmiddag hebben de kinderen van groep 3 en 4 gym van juf Nicoline.  Dit vindt 
plaats in de sporthal. Het is de bedoeling dat de kinderen gymspullen (kleding en schoenen) 
meenemen. Het dragen van gymschoenen is verplicht. Ze mogen niet op blote voeten 
gymmen. Geen gymspullen betekent niet mee gymmen. 
Het is handig om, vooral in de winter, maandag de kinderen makkelijke kleding aan te laten 
trekken, zodat het omkleden niet veel tijd kost. Wilt u de kleding regelmatig wassen? 
 
Weekhulpen (starten we nog niet mee i.v.m.  afspraken rondom COVI-19) 
Elke week zijn twee kinderen weekhulp. Ze vegen de vloer na de schooldag en mogen een 
klusje doen. Het zijn opdrachten die niet veel tijd in beslag nemen.  
 
Soms geven wij stiften of potloden mee naar huis. Het etui van uw kind zit dan veel te vol. 
 
Wilt u een koptelefoon, voorzien van naam, meegeven naar school. We gaan extra oefenen 
met rekenen en lezen op een Chromebook waar deze koptelefoon bij gebruikt wordt. 
 
REMINDER PINDA-ALLERGIE 
Zoals jullie allemaal weten hebben wij een leerling met een pinda-allergie. Wilt u letten op het 
broodbeleg, bij het tussendoortje en bij traktaties.  
 
Vriendelijke groeten, 

 

Nicoline Slootweg ma, di, woe n.slootweg@wijdevenen.nl 

Sabine van Vliet do, vrij s.vanvliet@wijdevenen.nl 
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