
Informatie  groep 3 – schooljaar 2021-2022

De leerkracht
Op maandag tot en met vrijdag staat  Nathalie Welles voor de groep. Tevens te bereiken op
nathalie.w@dezwaluw.nl. Op maandag loopt Maartje Blommenstijn stage in groep ¾. Na de
herfstvakantie zal zij waarschijnlijk haar Lio-stage op maandag en dinsdag gaan lopen in groep 3-4.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend zal Linda Lazzeri ondersteunen in de groep.

Overstap groep 2-3
De stap van groep 2 naar groep 3 is in sommige opzichten een grote stap. Voor veel leerlingen
betekent het dat ze dit jaar gaan leren lezen. Er wordt meer met lees- en werkboekjes gewerkt. Van
leerlingen in groep 3 verwachten we dat ze zich langer op een werkje kunnen concentreren en er is
minder tijd voor vrij spelen dan in groep 1 en 2. De meeste leerlingen zijn hier aan toe en kunnen dit
goed aan, maar ze kunnen de eerste weken ook erg moe zijn aan het eind van de dag of het eind van
de week.

Groep 3 in vogelvlucht:
Binnenkomen. De jas wordt opgehangen aan de korte kapstok. Ook de gymtas gaat aan de kapstok.
Er wordt rustig naar het lokaal gelopen. Iedere leerling gaat aan zijn eigen tafel zitten en mag gaan
tekenen of een boekje lezen.  Soms ligt er al een werkje op de tafel. Om 8.45 gaat de deur dicht, er
wordt m.b.v. de dagritmekaarten besproken wat we deze dag gaan doen en we beginnen met de les.

Vakken in groep 3 (in de bijlage vindt u meer informatie over de lees- en rekenles)
- Rekenen (Alles telt Q)
- Leesonderwijs (technisch, begrijpend lezen, spelling en woordenschat)  (Actief Leren lezen)
- Schrijven (Pennenstreken)
- Wereldoriëntatie; verkeer, natuur, techniek etc (Alles in 1, gecombineerd met groep 4)
- Expressie: handvaardigheid, tekenen, drama, muziek ( vanuit thema, seizoen, Alles in 1)
- Engels (Alles in 1)
- Kanjertraining
- Bewegingsonderwijs, ‘gym ‘
- Taakwerk

Bewegingsonderwijs. De leerlingen krijgen 2x per week ‘gym’. Beide lessen worden gegeven door
Martijn Jonk.  De leerlingen sporten  in sportkleding of t-shirt en korte broek. Gymschoenen zijn
verplicht. Dit schooljaar hebben de leerlingen gym op dinsdag van 10.00 tot 11.00  uur en op
donderdag van 9.30-10.10.

Taakwerk. Tijdens taakwerk werken de kinderen aan hun weektaak. Taakwerk is een moment van
zelfstandig werken. Aan het einde van de week moeten deze taken af. Er is per week ook een extra
opdracht. De leerkracht werkt tijdens deze uren met leerlingen die extra hulp nodig hebben bij een
bepaald vakgebied.

Verjaardagen. Het is prettig als u even met de leerkracht overlegt wanneer uw zoon of dochter wil
uitdelen. De verjaardagen worden van 10.00 tot 10.15 uur gevierd. De jarige wordt toegezongen en
mag uitdelen. Dit gebeurt zonder ouders erbij. Als de andere leerlingen naar buiten gaan mag de
jarige met een klasgenoot de klassen rond, naar de andere leerkrachten en collega’s zoals Rene,
Bianca, Barbara, Gerard en Bernadet ( Remedial teacher )

Huiswerk. Er wordt in groep 3 geen huiswerk meegegeven. Uw kind heeft na schooltijd tijd nodig om
te kunnen ontspannen. Als het nodig is kunnen wij u vragen om nog iets extra’s met uw kind te
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oefenen. Dat kunnen de letters zijn die moeilijk te onthouden zijn, of even een kwartiertje lezen per
dag. Op rekengebied kan dat tellen zijn, in stapjes van 2 of 5, of het lezen en schrijven van de cijfers.

Parro Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in groep ¾. Ook het intekenen
voor gesprekken, het inschrijven voor uitjes gebeurt via deze app. Hou het dus goed in de gaten.

Gesprekken. Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken met de leerkrachten en ouders.
Het welbevinden van de kinderen komt vooral aan de orde. Tips en tops zijn welkom! Ook kunnen
verwachtingen over en weer worden besproken.
In november vinden de voortgangsgesprekken plaats. In februari wordt u uitgenodigd n.a.v. het
eerste rapport.  In april zijn er weer  voortgangsgesprekken.  Deze zijn facultatief (of op uitnodiging) .
Aan het eind van het schooljaar sluiten we dit schooljaar af met een eindgesprek n.a.v. het 2e
rapport .

Wanneer u nog vragen heeft bent u na schooltijd altijd welkom.(graag tijdens de Corona maatregelen
even een afspraak maken) We hopen meteen antwoord te kunnen geven op de vragen, anders
maken we een vervolgafspraak.

We gaan er met z’n allen een leerzaam jaar van maken.

Met vriendelijke groet,

Nathalie Welles

Extra informatie groep 3-4 2021-2022

Koptelefoon
Elk kind heeft in de klas een koptelefoon nodig voor het werken met de computer. Graag vragen wij u
er een mee te geven aan uw kind. Op deze manier storen de kinderen elkaar niet tijdens het werken
op een computer..

Gymkleren vergeten
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym. Graag vragen wij u de gymspullen te controleren
of de schoenen en de kleding nog passen. Bij vergeten gymspullen kan uw kind helaas niet mee
gymmen.



Even uitgelicht

Lezen. Nieuwe methode voor het leesonderwijs in groep 3
De methode is ontstaan vanuit een behoefte die leefde bij mensen in het onderwijs. Ondanks hun
inzet merkten ze dat de resultaten van de leerlingen niet altijd goed waren. Actief Leren Lezen® biedt
alles aan wat leerlingen nodig hebben om goed te leren lezen. En niet meer dan dat.

Actief
Actief Leren Lezen® is een actieve methode, omdat de leerlingen voortdurend worden uitgenodigd
om zelf aan de slag te gaan met het lezen en schrijven van woorden en hele zinnen. Ze leren hun
antwoorden correct te formuleren in hele zinnen, aanvankelijk mondeling, maar zo snel mogelijk ook
schriftelijk, waardoor hun algemene taalvaardigheid beter wordt.

Alle leerlingen
Het doel van Actief Leren Lezen® is dat álle kinderen leren lezen, ook de
kinderen bij wie het leesproces niet direct op gang komt. Door de
woordtorentjes®, het nadenkertje en de eenvoud van de methode bieden
we alle kinderen voldoende handvatten om uiteindelijk succesvol te lezen.

Pip en Raf
Pip en Raf zijn de twee kinderen die bij de methode horen. Veel
verhaaltjes gaan over hen, zodat de lezer echt bij hen en hun belevenissen
betrokken raakt.

Lezen is leuk!
Voor plezier in het lezen is het niet nodig dat een methode rijk
geïllustreerd is, en dat er allerlei extra materialen beschikbaar zijn. Illustraties en andere materialen
leiden namelijk ook af. Het gaat erom dat het kind zo snel mogelijk écht leert lezen en begrijpt wat
het leest. Dan opent zich een nieuwe wereld vol mooie, meeslepende of betoverende verhalen.

Rekenen. We werken met de methode Alles Telt Q. Deze methode heeft
leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige verwerkingslessen. Er is
differentiatie mogelijk op 2 niveaus; Basis en Plus. Daarnaast werken de
kinderen aan de computer. Aan het eind van een blok volgt een toets. In
groep 3 oefenen we de volgende rekenvaardigheden: Optellen en
aftrekken, meten, geldrekenen, basis van klokkijken (hele en halve

uren) en de basis van vermenigvuldigen
(hoeveel groepjes zijn er?).

Schrijven. Vanaf dit schooljaar gebruiken
we de methode pennenstreken. Deze
methode biedt schrijfonderwijs voor
zowel verbonden als het blokschrift. Om
de link met het leesonderwijs te maken is er voor groep 3 gekozen
voor blokschrift.



Informatieboekje groep 4 - schooljaar 2021-2022

De leerkracht
Op maandag tot en met vrijdag staat  Nathalie Welles voor de groep. Tevens te bereiken op
nathalie.w@dezwaluw.nl. Op maandag loopt Maartje Blommenstijn stage in groep ¾. Na de
herfstvakantie zal zij waarschijnlijk haar Lio-stage op maandag en dinsdag gaan lopen in groep 3-4.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend zal Linda Lazzeri ondersteunen in de groep.

Groep 4 in vogelvlucht:
Binnenkomen. De jas wordt opgehangen aan de korte kapstok. Ook de gymtas gaat aan de kapstok.
Er wordt rustig naar het lokaal gelopen. Iedere leerling gaat aan zijn eigen tafel zitten en mag gaan
tekenen of een boekje lezen.  Soms ligt er al een werkje op de tafel. Om 8.45 gaat de deur dicht, er
wordt m.b.v. de dagritmekaarten besproken wat we deze dag gaan doen en we beginnen met de les.

Vakken in groep 4 (in de bijlage vindt u meer informatie over alles in 1)
- Rekenen (Alles telt Q)
- Technisch lezen (Alles-in-1)
- Begrijpend lezen (Alles in 1)
- Schrijven (Pennenstreken)
- Wereldoriëntatie; verkeer, natuur, techniek etc (Alles in 1)
- Expressie: handvaardigheid, tekenen, drama, muziek ( vanuit thema, seizoen, Alles in 1)
- Engels (Alles in 1)
- Kanjertraining
- Bewegingsonderwijs ‘gym’
- Taakwerk

Bewegingsonderwijs. De leerlingen krijgen 2x per week ‘gym’. Beide lessen worden gegeven door
Martijn Jonk.  De leerlingen sporten  in sportkleding of t-shirt en korte broek. Gymschoenen zijn
verplicht. Dit schooljaar hebben de leerlingen gym op dinsdag van 10.00 tot 11.00  uur en op
donderdag van 9.30-10.10.

Taakwerk. Tijdens taakwerk werken de kinderen aan hun weektaak. Taakwerk is een moment van
zelfstandig werken. Aan het einde van de week moeten deze taken af. Er is per week ook een extra
opdracht. De leerkracht werkt tijdens deze uren met leerlingen die extra hulp nodig hebben bij een
bepaald vakgebied.

Verjaardagen. Het is prettig als u even met de leerkracht overlegt wanneer uw zoon of dochter wil
uitdelen. De verjaardagen worden van 10.00 tot 10.15 uur gevierd. De jarige wordt toegezongen en
mag uitdelen. Dit gebeurt zonder ouders erbij. Als de andere leerlingen naar buiten gaan mag de
jarige met een klasgenoot de klassen rond, naar de andere leerkrachten en collega’s zoals Rene,
Bianca, Barbara, Gerard en Bernadet ( Remedial teacher )

Huiswerk. Er wordt in groep 4 geen huiswerk meegegeven. Uw kind heeft na schooltijd tijd nodig om
te kunnen ontspannen. Als het nodig is kunnen wij u vragen om nog iets extra’s met uw kind te
oefenen. Dat kunnen de letters zijn die moeilijk te onthouden zijn, of even een kwartiertje lezen per
dag. Op rekengebied kan dat tellen zijn, in stapjes van 2 of 5, of het lezen en schrijven van de cijfers.

Parro. Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in groep ¾. Ook het intekenen
voor gesprekken, het inschrijven voor uitjes gebeurt via deze app. Hou het dus goed in de gaten.
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Gesprekken. Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken met de leerkrachten en ouders.
Het welbevinden van de kinderen komt vooral aan de orde. Tips en tops zijn welkom! Ook kunnen
verwachtingen over en weer worden besproken.
In november vinden de voortgangsgesprekken plaats. In februari wordt u uitgenodigd n.a.v. het
eerste rapport. In april zijn er weer voortgangsgesprekken.  Deze zijn facultatief (of op uitnodiging) .
Aan het eind van het schooljaar sluiten we dit schooljaar af met een eindgesprek n.a.v. het 2e
rapport .

Wanneer u nog vragen heeft bent u na schooltijd altijd welkom. (graag tijdens de Corona
maatregelen even een afspraak maken) Wij hopen meteen antwoord te kunnen geven op de vragen,
anders maken we een vervolgafspraak.

We gaan er met z’n allen een leerzaam jaar van maken.

Met vriendelijke groet,

Nathalie Welles

Extra informatie groep 3-4 2021-2022

Koptelefoon
Elk kind heeft in de klas een koptelefoon nodig voor het werken met de computer. Graag vragen wij u
er een mee te geven aan uw kind. Op deze manier storen de kinderen elkaar niet tijdens het werken
op een computer..

Gymkleren vergeten
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym. Graag vragen wij u de gymspullen te controleren
of de schoenen en de kleding nog passen. Bij vergeten gymspullen kan uw kind helaas niet mee
gymmen.



Even uitgelicht

Alles in 1
Alles-in-1 groep 4 is de voorloper van alles-in-1 en alles apart zoals die al
gebruikt wordt in groep 5 t/m 8.

Gedurend het jaar zijn er 5 projecten. Deze projecten vormen en introductie
op de vijf verschillende domeinen binnen wereldoriëntatie.

1. Waar is het? Aardrijkskunde
2. Jij en ik! Cultuur
3. Wanneer is het? Geschiedenis
4. Hoe werkt het Techniek
5. Wat groeit en bloeit Natuur

Er is een vaste volgorde van het aanbieden van de thema’s in verband met het
oplopende leesniveau. Elk project beslaat 8 weken.

Alles-in-1 is een geïntegreerde lesmethode waarin alle vakken worden
aangeboden behalve schrijven, gym en rekenen. De kinderen hebben per project
1 lesboek en een werkboek, waarin alle
lessen zijn opgenomen. In de ochtend zal er vooral gewerkt worden aan
technisch lezen, begrijpend lezen taal, mondelinge taalvaardigheid en spelling. In
de middag is er meer ruimte voor Engels, verkeer en expressievakken(tekenen,
handvaardigheid, dans, drama, muziek).

De projectboeken bevatten per week een duidelijke structuur. In het werkboek worden dezelfde
kleuren, pictogrammen en spellingregels gebruikt als in Alles-Apart. Bij elk project zijn
doe-opdrachten met TIPkaarten die de kinderen van groep 4 vaak zelfstandig kunnen uitvoeren.

Bij de lessen wordt uitgegaan van een afwisseling van werkwijzen en leerstijlen: klassikaal,
individueel, in groepjes of tweetallen, ontdekkend en handelend leren, schriftelijk, digitaal, creatief,
enzovoort. Daarbij wordt steeds die werkvorm gekozen die het best bij de behandeling van bepaalde
leerstof en de daarvoor beschikbare materialen past. Deze afwisselende manier van werken werkt
stimulerend en motiverend en komt tegemoet aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van
de leerlingen.

Toetsen
In week 2, 4 en 6 wordt er voor spelling een dictee gegeven. Elk dictee
bevat woorden uit de twee aangeboden spellingcategorieën. In week 8
worden alle zes categorieën van het project getoetst. Dictees kunnen
ook digitaal afgenomen worden. Deze toets biedt ook de mogelijkheid
om de dictees individueel af te nemen omdat deze zijn ingesproken. In
week 7 zijn er toetsen op het gebied van taal. Dit is een papieren toets.

Rekenen. We werken met de methode Alles Telt Q. Deze methode heeft
leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige verwerkingslessen. Er is
differentiatie mogelijk op 3 niveaus; Maat, Basis en Plus. Daarnaast



werken de kinderen aan de computer. Aan het eind van een blok
volgt een toets. In groep 4 oefenen we de volgende
rekenvaardigheden: Optellen en aftrekken tot 100, meten,
geldrekenen, basis van klokkijken (hele en halve uren ook
digitaal) en de basis van vermenigvuldigen (hoeveel groepjes zijn
er?).

Schrijven. Vanaf dit schooljaar gebruiken we de methode
pennenstreken. Deze methode biedt schrijfonderwijs voor zowel
verbonden als het blokschrift. Om de link met het leesonderwijs
te maken is er voor groep 4 gekozen om de overstap naar
blokschrift te maken.


