Informatieboekje
groep 3/4
2020 - 2021

Augustus 2020

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 3/4,
Voor u ligt het informatieboekje van groep 3/4.
Dit boekje is bedoeld om u praktische informatie te geven over groep 3/4.
In deze groep werken juf Hanna (maandag en woensdag) en juf Carina (dinsdag,
donderdag en vrijdag).
Het is een aanvulling op de uitgebreide schoolgids, te vinden op de website:
www.lichtboei-westkapelle.nl.
In verband met Covid-19 kan de informatieavond dit jaar helaas niet doorgaan,
hopelijk geeft dit informatieboekje u de benodigde informatie.
Wanneer er vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen.
carinastokman@archipelscholen.nl
hannagoedee@archipelscholen.nl
christianneovergaauw@archipelscholen.nl

telefoonnummer school: 0118-571391

Lestijden
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

08.30-14.00 uur

Binnenkomst tussen 8.15-8.25 uur
Tussen 8.15 en 8.25 uur komen de kinderen de school binnen, ze mogen hun jas en
tas aan de kapstok bij het lokaal hangen. Bij binnenkomst in de klas wassen ze hun
handen en gaan op hun stoel aan hun tafel zitten om met klasgenoten te kletsen, te
tekenen/kleuren, lezen in een boek of gaan aan de slag met een startopdracht.
De weekdienst
Elke week zijn er twee kinderen ‘weekdienst’, dit is één leerling uit groep 3 en één uit
groep 4. Deze kinderen mogen schriften uitdelen, computers aanzetten, vooraan in
de rij enz. Kortom: Deze kinderen hebben een drukke week en zijn éxtra belangrijk!

De kleine pauze
Tijdens het eten en drinken van 10.00-10.15 uur leest de juf
voor uit een boek, daarna speelt groep 3/4 van 10.15 tot 10.30
buiten met de kinderen van groep 5 t/m 8.
Onze voorkeur gaat uit naar een gezond 10-uurtje, wij denken
dan aan fruit of groente.

Tussen de middag op school eten
Om 12.00 gaan we middageten in de eigen klas aan onze eigen tafel. Tijdens het eten
en drinken kijken we een filmpje op het digibord. Het is fijn wanneer de kinderen zelf
hun beker en bakje kunnen openen en het eten eet-klaar in het bakje zit.
We zien liever geen snoep/chocolade/o.i.d. in de broodtrommeltjes, wilt u dit bewaren
tot na schooltijd?
Van 12.15 tot 12.30 gaan we buitenspelen met groep 5 t/m 8 op het bovenbouwplein
om daarna in de klas weer aan het werk te gaan.
Op woensdag eten we wat later, omdat we door het gymmen om 12.00 uur nog niet
terug zijn op school.

Meenemen van thuis
Kinderen vinden het vaak leuk om iets van thuis op
school te hebben. Ze mogen een klein etui met
stiften/fineliners/gelpennen meenemen voor in hun la.
Schrijven doen we met de potloden/pennen van school.

Verjaardag vieren
Wilt u vooraf een afspraak maken wanneer uw kind gaat trakteren?
De jarige mag voor schooltijd een taart op het digibord versieren, een
mooie kaart kiezen en de verjaardagssjerp om doen.
Het feest vieren gebeurt om 10 uur, er wordt gezongen en de jarige mag
de klas trakteren. Zolang we te maken hebben met de coronamaatregelen
moeten de traktaties voorverpakt zijn en mag de jarige de klassen niet
rond om de andere leerkrachten te trakteren.

Inloopochtend
Om u als ouder de kans te geven in de schriften en mappen van uw kind te kijken, hadden
we voorheen maandelijks een inloopochtend. Deze gaan i.v.m. de coronamaatregelen
helaas niet door. Mogelijk kunnen we dit later in het schooljaar weer oppakken.
Gymnastiek
Op woensdag geeft onze vakleerkracht Megan Croon gymles. Deze les valt
onder schooltijd, dus lopen de kinderen met de leerkracht naar de gymzaal. De
kinderen worden ‘s morgens op school verwacht en kunnen om 14.00 op school
worden opgehaald.
Op vrijdagmorgen beginnen de kinderen de dag met gym, gegeven door de
eigen leerkracht en worden ze om 08.25 uur bij de gymzaal verwacht.
Gymkleding: een korte broek en shirt of gympakje en gymschoenen.
In groep 3/4 gaan we ervan uit dat uw kind veters kan strikken. Geef uw kind
makkelijke kleding aan, dat is prettig bij het aan- en uitkleden. Denk tijdig aan het
vernieuwen van te kleine gymschoenen of -kleding!

Humanistische Vorming / Godsdienstige Vorming
Op dinsdag hebben de kinderen Humanistische Vorming (HVO) van juf Ada Nakman in ons
eigen lokaal of Godsdienstige Vorming (GVO) van meester Thijs van Wijk in het BSO-lokaal.
De keuze die u heeft gemaakt, is voor één schooljaar. Voor elke zomervakantie kunt u, indien
gewenst, uw keuze herzien.

‘Huiswerk’ in groep 3/4
Groep 3
Bij de start van een nieuwe leeskern krijgen de kinderen bijbehorende informatie mee
voor thuis. Af en toe krijgen de kinderen een leesblad met woordjes, later in het
schooljaar een tekst, om thuis te oefenen.
Groep 4
De kinderen krijgen de woordenschat woorden van Taal Actief mee naar huis om te
oefenen. Daarnaast krijgen ze huiswerk om de tafels te leren. Het is heel belangrijk

dat de tafels dit schooljaar goed worden geautomatiseerd, zodat hier in groep 5 mee
verder kan worden gerekend.
Lezen
Samen bezig zijn met letters (begin groep 3) en woorden/teksten lezen (groep 3/4) is
altijd goed. Lezen leer je door het heel veel te doen, wij noemen dat: ‘Leeskilometers
maken’.
Wanneer het nodig is, vragen we u als ouders om thuis extra te oefenen/herhalen.
Het ene kind heeft wat meer oefening nodig dan het andere voordat het de lesstof
beheerst.

Lezen: Veilig Leren Lezen en Estafette
Groep 3
We gebruiken in groep 3 de nieuwste versie van Veilig Leren
Lezen (de Kim versie). Deze methode speelt in op wat de
kinderen al kunnen. De eerste 2 weken werken alle kinderen
in een startboekje. Dit geeft de leerkracht de nodige informatie
over wat een kind al kan. Door de 6 weken vakantie kan er
wat weggezakt zijn of kunnen er nieuwe dingen zijn geleerd.
Er wordt op onze school veel onderwijstijd besteed aan lezen.
Naast het methode lezen hebben de kinderen 4x per week
een kwartier vrij lezen. Tijdens dit kwartier mogen ze in een boek naar keuze lezen.
In de klas lezen de kinderen vaak in duo’s. Lezen bestaat niet alleen uit het technisch
omzetten van klanken in woorden, ook taalbegrip en denkvermogen spelen een
belangrijke rol tijdens het lezen.
Hoe groter de taalvaardigheid van een kind is, hoe beter het teksten zal kunnen
lezen en begrijpen. Daarom is het belangrijk om te blijven voorlezen, ook nu uw kind
zelf leert lezen. Bij voorlezen komen woorden in een verhaalstructuur voor en zo
kunnen kinderen die woorden in een betekenisvolle context plaatsen. De
woordenschat wordt op die manier uitgebreid.
Binnenkort ontvangen de kinderen van groep 3 een code waarmee ze thuis de letters
en het lezen digitaal kunnen oefenen met de Veilig Leren Lezen software. We hopen
dat u uw kind stimuleert om hier af en toe mee te oefenen.
Groep 4
In groep 4 werken we met de nieuwe methode
Estafette die aansluit op Veilig Leren Lezen in
groep 3. Kinderen lezen het eerste halfjaar op
M4 en het tweede halfjaar op E4. Daarbij wordt
er, zoals bij Veilig Leren Lezen, verschil
gemaakt in aanpak 1 (de risicolezers), aanpak 2
(de middengroep) en aanpak 3 (de vlotte

lezers). Naast het oefenen in het werkboek, de Omnibus en Vloeiend & Vlot kunnen
de leerlingen hun leesvaardigheid ook oefenen met de oefensoftware, namelijk met
het programma de Leestrainer.

De Columbus
We lopen 1x per 4 weken op maandagochtend naar de Columbus die bij Torenlicht
geparkeerd staat. De kinderen mogen zelf boeken uitkiezen voor het vrij lezen op
school. Zo komen ze met heel veel verschillende boeken in aanraking. Lezen uit
plezier heeft een positief effect op de leesvaardigheid.
Schrijven: Pennenstreken
Deze methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen. We hebben gekozen
voor blokschrift (los schrijven). Er wordt ook gelet op de zithouding en de
pengreep. De kinderen schrijven met potlood.
De kinderen van groep 3 kunnen aan het begin van het schooljaar vaak
al meerdere letters vormen, denk aan het schrijven van hun naam. In het
schrijfschrift leren de kinderen de letters op de juiste manier via een vast
patroon schrijven.
Groep 4 kan de letters op de juiste manier schrijven, wordt hier vaardiger
in en gaat de hoofdletters leren schrijven.

Engels: Take it Easy
Wij werken met de methode Take it Easy. De methode is speciaal
ontwikkeld voor het digibord. De lessen worden ondersteund door
een native digibord teacher, deze spreekt het Engels op de correcte
wijze uit.
Omdat het lezen van Engelse woorden nog moeilijk is, maken we
veel gebruik van Engelse liedjes om woorden te leren. Kinderen die
beter kunnen lezen, kunnen gebruik maken van een tekstblad.

Rekenen: De Wereld in Getallen
Groep 3
Er wordt aandacht besteed aan tellen, splitsen (het verdelen van een getal in twee
delen), getal betekenis (bijvoorbeeld telefoonnummers en huisnummers), verdubbelen
en halveren. Naast getalrelaties en getalbegrip leren de kinderen ook rekenen tot en met
20. Kinderen maken daarbij gebruik van hun vingers, het rekenrek en geld. De kinderen
maken kennis met het plus- en minteken. In groep 3 leren de kinderen de basis van het
klokkijken (hele en halve uren) en doen ze ervaring op met meten en meetkunde. Het
geldrekenen start in groep 3 met de introductie van de euromunten.
Na elk blok mogen de kinderen een toets maken in hun toetsboekje. Hierdoor kan de
leerkracht zien of de geleerd lesstof wordt beheerst of er herhaling of misschien extra
uitdaging nodig is.
Groep 4
Groep 4 gaat door met het geleerde uit groep 3 en leert daar nieuwe dingen bij:
- Getallenlijn uitbreiden tot 100 en positie van getallen op
de lijn
- Rekenen met tienen en lossen
- Sprongen van 10 tot de 100
- Rekenen over het tiental heen en weer, dus 58+34 en
82-26
- Tafels
- Meten en meetkunde: meter, centimeter/ kilogram,
gram, verhoudingen, oppervlakte en omtrek,
bovenaanzicht, routes en plattegronden
- Geld: betalen en terugkrijgen
- Klokkijken: hele en halve uren, kwartieren

Kwink: Sociaal-emotioneel leren
Voor dit belangrijke onderdeel in de ontwikkeling van de
leerling gebruiken we de methode Kwink. Het beslaat
onderwerpen als sociaal-emotionele ontwikkeling,
burgerschap en mediawijsheid. Kwink is gebaseerd op
de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk,
actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Lees meer over Kwink in het oudermagazine:

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/

Blink: Wereldoriëntatie

Dit schooljaar starten we in groep 3/4 met de methode Blink voor wereldoriëntatie
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek). Bij deze methode staan het zelf
doen en ontdekken centraal.
Naast de digibordlessen krijgen alle kinderen per thema ook een eigen doe-boekje waar
ze in kunnen werken.
We starten dit schooljaar met het thema: Wow, de wereld - Ruimte reizigers.

Bovenstaand de stappen die per Blink thema worden gevolgd.
Extra handen in de klas
Ook dit jaar hebben we naast de vaste groepsleerkrachten weer extra handen in de klas:
- Juf Marie komt op donderdag helpen in de groep.
- We zijn nog in afwachting of we een stagiaire krijgen in de groep, wanneer dat het
geval is, zullen we u dat via de nieuwsbrief laten weten.

Groepsapp 3-4
Wij maken gebruik van onze groepsapp om mededelingen te doen of om hulpouders te
vragen. Ziekmeldingen gaan altijd via de telefoon van school (0118-571391). Voor andere
vormen van afwezigheid is toestemming van de directie nodig.

Tot slot
Wanneer er na het lezen van dit informatieboekje nog vragen zijn over het reilen en
zeilen in groep 3/4 of op Archipel Basisschool De Lichtboei, neem dan gerust contact
op met één van de leerkrachten of de directeur.

Met vriendelijke groet,
Carina, Hanna en Christianne

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie

maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Tweede Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Studiedagen 2020-2021
-

vrijdag 18 september 2020
maandag 5 oktober 2020
vrijdag 19 maart 2021
maandag 28 juni

Bij ons op school:
is het fijn
horen we bij elkaar
leren we samen
mag je zijn wie je bent
houden we rekening met elkaar
helpen we anderen
werken we hard
luisteren we naar elkaar
maken we fouten
zijn we nieuwsgierig
voelen we ons thuis

Archipel basisschool De Lichtboei, onze school!

