
Welkom in groep 3

• Schooljaar   2021-2022
• Informatie avond 
• Juf Kitty (maandag t/m donderdag)  juf Bianca (vrijdag)
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• Wat hoort bij groep 3?
• Inloop
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• Doelenmuur / Portfolio
• Mededelingen
• Tot ziens!



Wie ben ik?

➢ Ik ben Kitty Hendriks. Kom uit Haren waar ik woon met mijn man en 
zoon. Onze dochter woont in Nijmegen op kamers.

➢ Ik ben al meer dan 25 jaar 'juf’ en nu voor het 20ste jaar in Megen. Ik 
vind het nog steeds het mooiste vak dat er is.

➢ Ik wil de kinderen, buiten kennis, zelfvertrouwen meegeven waar ze 
de rest van hun leven baat van zullen hebben. Geloof in zichzelf!

➢ Aan het einde van het jaar hoop ik, dat de kinderen zullen zeggen 
dat het een fijn schooljaar is geweest waarin ze zich volop hebben 
kunnen ontwikkelen en waar ze zich veilig hebben gevoeld om te 
kunnen zijn wie ze zijn.

➢ Ook hoop ik dat Corona naar de achtergrond is gaat en dat we niet 
in quarantaine hoeven.

➢ Natuurlijk kan ik dit alles niet alleen en hoop het samen met jullie, 
ouders/verzorgers te gaan doen. Ik ben bereikbaar via Social
schools, mail en hopelijk mogen jullie ook weer in de school.



Wat hoort bij onze groep?
– Enkelvoudige groep 3
– Handvaardigheid / tekenen; op donderdagmiddag. Doe de kinderen

geen goede kleding aan

– Huiswerk; soms leesbladen om thuis te oefenen

– Pauze; 2x 15 minuten buiten spelen en 2 x 15 minuten eten

– Chromebooks; iedere leerling een eigen chromebook

– Toiletgebruik; mag altijd kies wel een goed moment

– Verjaardag / Trakteren; verjaardagen vieren we natuurlijk ook. Maak 
via social schools een afspraak wanneer jullie de verjaardag wil vieren

– Gym; op vrijdag in de gymzaal. Denk aan gepaste kleding en stevige
gymschoenen. De gym wordt gegeven door een vakdocent van het SEC



We starten met inloop.

Er ligt wat op tafel klaar (spelletje, leesblad, kleurplaat, denkvierkant (op donderdag) 
enz.) Dit doen we 10 minuten. Ik heb dan tijd om rustig met de kinderen te praten en 

de kinderen kunnen weer wennen aan de start van de dag.                                                                      



Ons verdere dagprogramma
• Lezen
• Rekenen
• Eten en buiten spelen
• Zelfstandig werken
• Schrijven
• Muziek en gym 
• Lunch en buiten spelen
• Op de middagen staan verschillende activiteiten:

- tekenen, -knutselen, -project,  -lezen
-woordenschat en de vreedzame school. Soms ook nog
schrijven.



vakken/methode

• Rekenen

• Schrijven

• Lezen

• Project

• Vreedzame school

• Zelfstandig werken

• Toetsen

• Gym (vakdocent) 
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Rekenen

• Methode Pluspunt 3

Onderdelen:

• Getallenrij t/m 20, later t/m 50

• Verliefde hartjes

• Splitsen t/m 10 later tot 20

• Dubbelsommen/tweelingsommen

• Veel handelend bezig zijn

• Wisbordje werken we veel mee



Spelend leren



Ook bij de rekenles



schrijven

• We schrijven in blokschrift

• Voorbeelden van de letters

krijgen de kinderen mee naar huis
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Buiten spelen



Vreedzame school

• De vreedzame school is een methode voor 
de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen.

• Zes blokken

• Blok 1 We horen bij elkaar



Leren lezen

• Zoemend lezen

• Lezen maakt gelukkig



Doelenmuur / portfolio/rapport

• In de klas hangen de doelen van lezen en rekenen
• Ook hangen er soms andere doelen bij b.v. zoals nu veters 

strikken
• Portfoliomap
• Waar kinderen trots op zijn (of de juf ☺) komt in de map
• Als ze aan een individueel doel werken komt dat er ook in
• Map leegmaken mee naar school geven (tabbladen niet)
• Naast een portfoliomap hebben de kinderen ook een 

rapportmap. Deze gaat 3 x per jaar mee naar huis.



D

Doelenbord                               Vreedzame                                                                  
school



Mededelingen
• Wij gaan om 08.25 uur naar binnen; groep 3 gaat als eerste
• Verlof aanvragen; aanvraagbrief in het portaal
• Letterfeest; medio januari (geheim)
• Nakijken van de werkboekjes; soms is iets niet nagekeken maar wel

besproken in de klas
• Fietsen naar school; zo min mogelijk met de fiets komen
• Social Schools; info van groep 3 of schoolbreed
• Voor vragen ; maak een afspraak of stuur een bericht via social schools
• Vrijdagen; is juf Bianca in de groep
• 23 en 27 september Kitty afwezig en komt er een vervanger
• Spelen na schooltijd; leuk voor iedereen. Probeer ook af te spreken met 

kinderen die niet zo vaak gevraagd worden.



Tot ziens!


