
Welkom in groep 3! - Informatie groep 3  

1 van de dingen die ik zelf nog wel het 
belangrijkst vind; is het welzijn van de 
kinderen. Immers; wanneer een kind 
niet lekker in zijn of haar vel zit; zal het 
ook niet tot leren komen. Ik vind het erg 
belangrijk veel tijd te besteden aan het 
omgaan met elkaar op een respectvolle 
manier, vertrouwen hebben in elkaar en 
het vooral ook leuk hebben met elkaar. 
Ter ondersteuning hiervan maken we op 
school gebruik van de methode ‘Kwink’.  
Hierbij komen allerlei zaken ter sprake; 
Hoe communiceren we opeen positieve 
manier met elkaar? Wat zijn de 
verschillen tussen kinderen? Welke 
groepsafspraken maken we samen etc.  
Tussendoor maken we veel tijd om 
samen te werken en te spelen. Elke 
vrijdag staat ‘kiezen’ op het rooster.  
De kinderen mogen deze dag iets kleins 
meenemen van thuis om in de klas me 
te spelen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Wat fijn dat u de tijd neemt om deze info-brief te lezen. Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Sarina Esseling en ik 

werk nu 14 jaar in het onderwijs. Dit jaar sta ik voor het 8e jaar in (nog steeds met veel plezier      ) in groep 3. In de loop der jaren 
heb ik veel interessante cursussen mogen volgen. Hierdoor kan ik mijzelf ook blijven uitdagen. Van veelal lesgeven uit de 
methodes, zijn we nu meer en meer bezig met ‘spelend en bewegend leren’. Dit ziet u onder andere terug in de circuits die we 1x 
per week bij lezen en 1x per week bij rekenen doen. Bij een circuit werken de kinderen gedurende 10 minuten aan een spelletje/ 

opdracht die met de stof te maken heeft; en hebben ze vaak zelf niet door dat ze aan het leren zijn      . Zo komen er wel eens 
kinderen naar mij toe met de vraag ‘Juf wanneer gaan we nou rekenen?’; ‘nou dat hebben we al in het circuit gedaan!’ Die 
verwondering blijft geweldig om te zien! Het is mooi om mee te geven dat leren echt niet alleen uit (werk)boeken moet!  

Bij schrijven maken wij gebruik van de 
methode pennenstreken. Deze 
methode loopt gelijk met de letters 
die we bij veilig leren lezen leren. 
Vanaf het moment dat de letter wordt 
aangeleerd, leren de kinderen de 
schrijfletters schrijven.  

Sinds vorig schooljaar werken wij naast de 
circuits in de lessen, ook aan een inloop-circuit. 
De kinderen komen ’s ochtends binnen en 
werken tot 8.40 uur aan een opdracht of spel van 
veilig leren lezen of rekenen. De opdrachten 
draaien iedere dag door, zodat de kinderen aan 
het eind van de week alle opdrachten hebben 
gedaan. Op deze manier starten we de dag op 
een speelse, maar zeer zinvolle manier!  

2 Keer per week krijgen de kinderen 
gym. Op dinsdag krijgen de kinderen 
les van juf Martine. Zij geeft de 
toestellessen. Op vrijdag krijgen de 
kinderen les van mij. Op deze dag 
hebben we de spel-les.  
 

Wist u dat…. (overige info      ) … 
 

• Wij proberen om gastlessen/ uitstapjes toe te voegen in ons onderwijs. Door de corona 

periode heeft dit even stil gelegen; maar wij willen dit zeker terug oppakken! Heeft u 

een leuk beroep waarover u meer wilt vertellen; laat het dan zeker even weten!  

• Wij naast 10 minuten lezen verder geen huiswerk meegeven in groep 3. Die 10 

minuten lezen zijn dan weer wel écht van belang      !  

• Wij 1x per week Engels hebben. De methode die wij hiervoor gebruiken heet Groove 

me.  

• Wij 2x per jaar de cito-toets afnemen van rekenen en spelling. We toetsen hierbij de 

stof van de afgelopen periode. Deze toetsen vinden plaats rond januari en juni. De 

uitslagen kunt u vinden in het Ouderportaal van Parnassys.   


