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Informatie uit de groepen 3, 4 & 5 schooljaar 2018 2019 
Beste ouders/verzorgers van groep 3, 4 en 5, 

 

Hieronder volgt de informatie die u in de afgelopen jaren altijd op de algemene ouderavond van 
ons kreeg. Dit jaar ontvangt u het schriftelijk. Op de kijk/inloopmiddag van dinsdag 16 oktober 

(14.00-15.00 uur) mag u samen met uw kind/eren in de klassen kijken en staan de ouderraad 
(OR), de medezeggenschapsraad (MR), de leerlingenraad (LR) en directie/intern begeleider (IB) in 

de aula om vragen te beantwoorden en om u meer te vertellen over het nieuwe schooljaar! 

 
We hopen dat er op die middag heel veel ouders langskomen. 

 

Groep 3 
• Letters leren/herhalen. In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de methode Lijn 3. 

Gericht op 8 leerdomeinen (lezen, woordenschat, spelling, begrijpend luisteren en lezen, 
stellen, mondelinge communicatie, leesbevordering en wereldoriëntatie). Met de nadruk op 

LEZEN. 
• Schrijven (schuurpapieren cijfers en letters) 

• Wereld in getallen 

• Taaljournaal 
• Spelling 

• Verkeer 
• Da Vinci (wereldoriëntatie)  

• Montessorimateriaal rekenen/taal/schrijven 

 
In groep 3 gaan de kinderen gymmen in de grote gymzaal van Liereland. Graag handdoek 

en gymspullen mee. 

Groep 4 

• Groep 4 klein tafeldiploma (0-5 en 10) (wilt u dit thuis ook oefenen) 

• Spelling (Spelling op maat) 
• Wereld in getallen 

• Taaljournaal 
• Werkwoord tegenwoordige tijd 

• Tekstverwerken 

• Verkeer 
• Da Vinci (wereldoriëntatie)  

• Montessorimateriaal rekenen/taal 
• Schrijven (verbindingen/aan elkaar schrift) 

Groep 5 

• Spelling (Spelling op maat) 
• Wereld in getallen 

• Taaljournaal 
• Werkwoord tegenwoordige tijd 

• Tekstverwerken 

• Verkeer 
• Montessorimateriaal rekenen/taal 

• Engels 
• Groep 5 groot tafeldiploma (0-10) (wilt u dit thuis ook oefenen) 

• Spreekbeurt 1x in het jaar aan het eind van het schooljaar 

• Boekbespreking 1x in het jaar  
• Topografie provincies 

• Schrijven (hoofdletters) 
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Algemeen: 
• We geven groepslessen en individuele lessen 

• Alle groepen werken met een weeklijst waarop twee weken staan afgebeeld. 
• We werken in de klas met een hulpkaart of hulpsteen. 

• De kinderen werken in de klas, op de gang en kunnen ook in de andere klassen (groep 5/6 
en groep 7/8) werken aan een tafel of op een kleedje 

• Meester Elwin ondersteunt groep 3/4 op woensdag, donderdag en vrijdag. Hij zit dan in ons 

Montessorilokaal met de kinderen. 
• Extra ondersteuning vindt ook plaats door stagiaires, de leerkracht volgens planning, 

computer of een bovenbouw leerling.  
• Huiswerk alleen wanneer nodig. Het schoolwerk is voor op school. 

• We hebben in de klas koptelefoons. Deze mogen de kinderen gebruiken om in stilte te 

werken. 
• Verlengde instructies geven wij aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan als 

pre-teaching of verlengde instructie. 
• De Da Vinci lessen geven juf Annefleur en Amber om en om en we doen dit met de hele 

middenbouw, dus groep 3,4 en 5. 
• Levelwerk is voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zij gaan elke woensdag naar 

Liereland voor extra, verdiepende lessen. Binnen onze methodes hebben de leerlingen ook 

mogelijkheid zich te verdiepen 
• We zijn altijd op zoek naar leesouders in de klassen. Het is namelijk belangrijk dat de 

kinderen leeskilometers maken. Meld je aan bij Annefleur, Jolanda, Karin of Amber. 
Leeskilometers kunnen de kinderen ook thuis maken natuurlijk! 
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