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Praktische zaken groep 3 

  

 
 

 

 
Algemene zaken die gelden voor groep 3: 
 

 De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek. Hiervoor moeten ze gymkleding 
meenemen. 

 Bij de verjaardag van een leerkracht verzamelen we € 0.50 per leerling.  Daarvan wordt een 
cadeau namens de klas gekocht. De klassenouder verstuurt een brief. 

 Met Sint Maarten brengen we een bezoek aan Het Holthuys. 

 We krijgen één keer per jaar een rondleiding in de bibliotheek. 

 Eén keer per jaar verzorgt groep 3 de maandsluiting. 

 We maken voor Vader- en Moederdag een cadeautje. Niet voor verjaardagen van 
familieleden. 

 We gaan met de groepen 3 met de bus op schoolreis naar Nienoord in Leek. 

 Met verjaardagen trakteren we op een kleine gezonde traktatie. De ouders zijn niet meer bij 
de viering aanwezig. 

 Er mogen geen potloden, gummetjes, etuitjes e.d. meegenomen worden van huis. Dit i.v.m. 
beperkte ruimte in het vak. 

 De kinderen komen via de zijingang van het achterste plein binnen. Spreek met uw kind af 
waar u staat, bij het kleuterplein of voor bij school, zodat hij/zij weet waar het naar toe moet 
lopen. 

 
Wie waar wanneer: 
 

 Juf Ina werkt op maandag t/m donderdag in groep 3b. 

 Juf Carla werkt op maandag t/m woensdag en vrijdag in groep 3a. 

 Juf Nita vervangt op donderdag juf Carla, in groep 3a. 

 Juf Nita vervangt op vrijdag juf Ina, in groep 3b. 
 

 
Huiswerk:  
 

 Er worden bij elke kern leesbladen meegegeven. Vriendelijk verzoek om dit thuis extra met 
de kinderen te oefenen. 

 Thuis kunnen de kinderen gratis werken met de software van Veilig Leren Lezen. Dit wordt 
elk jaar aan het begin van het schooljaar geregeld. 

 Om de nodige leeskilometers te maken adviseren we u om met uw kind, ook in de vakanties, 
te lezen. 

 
 
Beroep op ouders: 
 

 Luizenpluizen 
 

Memo 


