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Welke leerkracht op welke dag:    Yvonne: maandag/dinsdag/woensdag om de week
Marina: woensdag om de week, donderdag/vrijdag
Stagiaire: Hannah: donderdag en vrijdag

Algemeen
Binnenkomst
De kinderen komen om 08.20 uur, wanneer de bel gaat, naar binnen. Dingen die van belang zijn, kunt
u via de mail en Parro aan ons doorgeven. Na schooltijd kunt u ook terecht voor korte vragen.
Als u graag een gesprekje wil dan maken we een afspraak.

Kring
Op maandag starten we gezamenlijk in de kring. Dan is er voor de kinderen gelegenheid om iets
nieuws mee te nemen en te laten zien. Ik wil u vragen om speelgoed op de overige dagen thuis te
laten. Daarnaast zingen en bidden we samen en wordt er een Bijbelverhaal verteld. We doen dat aan
de hand van de methode Trefwoord.

Eten en drinken
Om 10.00 uur is er tijd om wat te eten en te drinken. Van maandag t/m donderdag zijn het
“gruitdagen” (groente en/of fruit) met gezond drinken (bijvoorbeeld: water/melk) en vrijdag is onze
“bofdag” (dan zelf in te vullen).
Het drinken voor de lunch kunnen de kinderen in een bak zetten, die in de koelkast wordt gezet. Deze
staat bij de ingang van de klas, onder het informatiebord van groep 3.
Tussen de middag wordt er in de klas gegeten van 11:45 tot 12:00. Dan spelen we rustige muziek af
en zijn de kinderen stil. Soms kan er een filmpje gekeken worden.

Trakteren
Als een kind jarig is, mag er natuurlijk getrakteerd worden. We doen dit voor de eerste pauze rond
10.00 uur. Gezonde traktaties worden op prijs gesteld!
De kinderen mogen in de pauze aan de verjaardagstafel zitten. Daar worden ze gefeliciteerd door de
aanwezige leerkrachten.
We horen graag van u of uw kind een allergie heeft, zodat we  hier met de traktaties op school
rekening mee kunnen houden. Uitnodigingen voor een kinderfeest worden liever niet in de klas
verspreid.

Absenties
Als uw kind niet op school kan komen, kunt u dit laten weten via een absentiemelding in Parro.
Als er via de directie verlof aangevraagd is voor een speciale gelegenheid, ontvangen we graag een
bericht.



Regels en afspraken in de klas
Om prettig met elkaar om te gaan en om ruzie en pesten (zoveel mogelijk) te voorkomen, hanteren wij
regels en afspraken, zoals die worden aangeboden bij de Kanjertraining. Deze afspraken hangen in
de klas op een zichtbare plek en er wordt regelmatig aandacht aan besteed. Daarnaast stellen we
met de kinderen eigen klassenregels op.

Spelen
Vooral in het begin van groep 3 wordt er in de middagen nog veel gespeeld. Dat kan zowel buiten als
binnen zijn. Aangezien de overgang van groep 2 naar groep 3 best groot is, zullen we hier in de
middagen tot de herfstvakantie voornamelijk nog mee bezig zijn. Na de herfstvakantie zullen we rustig
afbouwen en zal er steeds een middag minder gespeeld worden.

Startgesprekken
In de week van 5 september  zijn de startgesprekken met het kind, de ouders en leerkracht. Deze
gesprekken vinden op school plaats. We maken kennis met elkaar. Mocht er al eerder een gesprek
nodig zijn, dan kunt u dit bij ons aangeven. Voor de startgesprekken kunt u zich tegen die tijd
inschrijven via Parro.

Vakken
Veilig leren lezen
In groep 3 beginnen we met het leren van de klanken/letters. Aan de hand van de methode Veilig
Leren Lezen Kim-versie leren we de klanken/letters om uiteindelijk een boekje te kunnen lezen. Elke
twee dagen leren de kinderen een nieuwe klank/letter, tot en met kern 6. Dan zijn alle klanken/letters
aangeleerd en wordt de focus gelegd op het goed en vlot lezen. Elke dag maken de kinderen
opdrachten in hun schrift. Daarnaast lezen de kinderen woordjes uit veilig en vlot. Bij deze methode is
er ook software voor op de computer, zodat kinderen op school en thuis kunnen oefenen. Wij werken
met Prowise. Om in te loggen gaat u naar: go.prowise.com U kunt dan inloggen met:
voornaamachternaam@vanhetmozaiek.nl
Op school krijgt uw kind een wachtwoord en dat zullen we aan u doorgeven via Parro. Het is
belangrijk dat dit wachtwoord thuis niet gewijzigd wordt, aangezien de kinderen op school met
hetzelfde wachtwoord inloggen.
Verder krijgt u bij elke nieuwe kern een ouderbrief. In deze ouderbrief staan de lesdoelen van de
bijbehorende kern. In het pakketje vindt u ook een begeleidende brief voor het voor-koor-door lezen.
Daarnaast zit er een ‘huiswerkblad’ bij, zodat de kinderen de letters/woordjes thuis kunnen oefenen.

Schrijven
Naast het lezen, leren de kinderen de letters ook schrijven. Dit wordt aangeboden aan de hand van
de methode Pennenstreken. Deze methode loopt synchroon met Veilig Leren Lezen, dus wanneer er
een nieuwe letter met lezen wordt aangeboden, leren ze deze ook schrijven. Wij leren in groep 3
schrijven in blokschrift. We gebruiken nog geen hoofdletters. Deze leren we aan in groep 4.

Rekenen
Met rekenen maken we gebruik van de methode Pluspunt 4. We houden ons bezig met het tellen t/m
20, optellen, aftrekken, splitsen, verdelen, rekenen met euro's en klokkijken. In groep 3 werken we
met een werkboek, dus daar worden de opgaven in gemaakt. Tijdens de lessen worden ook
rekenspellen aangeboden. Rekenen staat, net als lezen en schrijven, elke dag op het programma.
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Kanjertraining
In de klas werken we met de Kanjermethode. Dit is een methode waarin we werken aan de sociaal
-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze methode wordt door de hele school uitgevoerd. De
kinderen zijn hier dus al mee bekend vanuit de kleuters. Dit jaar gaan we hiermee verder. De verhalen
zullen dit jaar aansluiten bij het thema ‘Max en de Vogel’. De kinderen zullen een aantal keer per jaar
een info-doeblad mee naar huis krijgen. Het is de bedoeling dat de kinderen deze met u invullen en
daarna weer mee naar school nemen.

Engels
We werken in de hele school met de methode Groove me. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van
liedjes en spelletjes op het digibord.

Gymnastiek
We gymmen op dinsdag.in de gymzaal van De Velduil. De gymkleding bestaat uit een gympakje of
een T-shirt met korte broek en gymschoenen met een stevige zool. De kinderen mogen geen
sieraden dragen tijdens de les. Het is makkelijk om de gymtas in het kluisje te bewaren en met elke
vakantie gaat deze met uw kind mee naar huis, zodat de gymkleding gewassen kan worden. Als uw
kind, om wat voor reden dan ook, niet met de gymles mee kan doen, wilt u dit dan melden via Parro?

Overige vakken
In de groep wordt er een paar keer per week iets gedaan aan een creatief vak: muziek, dans,
tekenvaardigheid en handvaardigheid. Daarnaast gaan we dit jaar weer werken met de methode voor
wereldoriëntatie:  Da Vinci. Tijdens deze lessen werken wij vakoverstijgend.

Overige informatie
Voor verdere informatie: Zie de schoolgids en de website van het Mozaïek.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, maar mochten er nog vragen zijn dan horen we dat
graag.

We kijken uit naar een gezellig en leerzaam jaar!

Groeten,
Hannah, Marina en Yvonne
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