
Amstelveen, 23 augustus 2021

Start-informatie groep 3

Beste ouders, verzorgers,

Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. Een spannend moment waarbij veel nieuwe dingen
op hun pad komen. Hierbij alvast wat info om u wat wegwijs te maken.

Gesprekken
Vanaf volgende week zijn de startgesprekken. U heeft zich hier via Parro voor
ingeschreven. U en uw kind zijn hierbij aanwezig.
Verder zullen er rapportgesprekken plaatsvinden waar u zich voor kunt inschrijven.
Als u tussendoor een gesprek wilt kunt u altijd een mail sturen naar de leerkracht met
het verzoek voor een afspraak op school of telefonisch/ Meet contact.

Kijkles lezen groep 3
U wordt uitgenodigd op Parro om u in te schrijven voor een kijkles lezen.
Doel van de kijkles is dat u ziet hoe wij in de klas leren lezen.

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur  tot 14.30 uur.
Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur

Aanvangstijd
Om 08.25 uur staat de juf buiten de kinderen op te wachten. Om 08.30 uur loopt de juf
met de kinderen in een rij het schoolgebouw in.

Eten en drinken
Graag gezond eten en drinken meegeven voor de pauzehap en de lunch.
Een extra flesje water of navulbare beker kan handig zijn.

Verjaardagen
In de klas wordt feestelijke aandacht aan de verjaardag besteed.
De kinderen mogen een kleine, gezonde traktatie meenemen.

Lunch-krachten
Op maandag en vrijdag: lunchjuf Jeanine.
Op dinsdag en donderdag lunchjuf Trifa.

Gym
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymles om 13.45 uur - 14.30 uur.
Op beide dagen mogen de kinderen bij de gymzaal opgehaald worden.
Op dinsdag gymles van meester Lars en op donderdag gymles van meester Paul.
Kinderen moeten een tas bij zich hebben met sportbroek, t-shirt en schoenen. Zonder
schoenen kunnen zij niet mee gymmen.

Hoofdluis
Uw kind wordt regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Moeder van Lou, Lize  is bereid om
ook dit jaar de luizencontrole te doen.



Zorg
Jacqueline van den IJssel is onze Intern Begeleider (IB-er). Meerdere keren per jaar
hebben wij een gesprek over de voortgang van de groep met haar. Mocht er zorgen
rondom uw kind zijn wordt dat met IB en u besproken.

Meerpresteerders
Deze kinderen kunnen meer en/of moeilijker werk aan en krijgen
op een gegeven moment extra verdiepingsstof. Dit kan in en buiten de groep
plaatsvinden.

Rapporten
U ontvangt twee keer per jaar het rapport van uw kind.

Crea
Crea wordt op vrijdag in blokken van drie weken gegeven. De creablokken 2020-2021
bestaan uit: schilderen, speellab, boetseren, media, knutselen, muziek (percussie) en
lino gutsen/rollers.

Veilig leren lezen ouderbrief
De leesmethode is opgedeeld in 13 kernen. U zult vanuit school en/of de leerkracht per
kern een mail ontvangen met informatie over de leeslessen en de woordenschat aanbod.
De zogenoemde ouderbrief.

Uitstapjes
Voor onderstaande uitstapjes is er ouderhulp gewenst. U kunt zich opgeven bij de juf.

Poppentheater Amstelveen Groep 3 02-11-2021  10.30 uur

Elsenhove Groep 3 09-06-2022  10.00 uur - 11.30 uur

Met vriendelijke groet,
Juffen groep 3


