Memo
Praktische zaken groep 3

Algemene zaken die gelden voor groep 3:
•
•
•
•

De kinderen hebben op woensdag en donderdag gymnastiek. Hiervoor moeten ze
gymkleding meenemen. Op donderdag hebben we gym van 13.15 uur tot 14.00 uur, dus de
kinderen komen dan vanuit de gymzaal naar buiten.
We maken voor Vader- en Moederdag een cadeautje. Niet voor verjaardagen van
familieleden.
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:
Groep 3
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Marjon
Marjon
Marjon
Willemein
Willemein

Klassenouder: Rianne Staal (moeder van Nick)
Huiswerk:
De kinderen krijgen in groep 3 geen huiswerk mee, wel is het heel belangrijk om vanaf nu thuis met
de kinderen elke dag 10 minuten te lezen. Aan het begin van elke kern krijgt u informatie van ons
over wat we gaan leren in die kern, maar ook regelmatig voegen we daar tips aan toe om thuis te
oefenen met het lezen. Het belangrijkste is dat kinderen plezier krijgen in het lezen van boeken. Ga
met elkaar ontdekken welk soort boeken uw kind leuk vindt om te lezen.
Thema’s:
Van vakantie tot vakantie werken we met een thema. Het eerste thema dit jaar is ‘boeken.’
Activiteiten in groep 3:
•
•
•
•
•

Voorstelling cultuurmenu: is nog niet ingepland
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Beroep op ouders:
•
•

Luizenpluizen
Wie wil er, 1x per maand, op woensdagmiddag om half 2 met een paar kinderen naar de
bibliotheek om nieuwe boeken te halen voor in de klas?
Als er meerdere ouders dit willen dan maken we een schema, dan hoef je minder vaak.
Je kunt je opgeven door een bericht te sturen naar de leerkrachten.
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