
 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen van groep 2 naar groep 3: 
Nog meer zelfredzaamheid! 

 
Dit blijkt uit: 

 Leerlingen onthouden zelf wie hen ophaalt na school, 
denk ook aan de opvang. 

 Verjaardagen in de klas vieren wij zelf. 

 De leerlingen gymmen vanaf dit schooljaar in de grote 
gymzaal en gebruiken daarvoor gymkleren (T-shirt, 
broekje en gymschoenen). 

 Spullen van thuis mogen alleen op maandag worden 
meegenomen om in de kring te laten zien.  

 Dit jaar gaan de leerlingen voor het eerst op schoolreis! 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk 
 
 

Het schooljaar 
Lezen en het leesplezier staan dit leerjaar voorop. Uw rol als ouder is daarin groot, 
denk aan voorlezen en bibliotheek bezoek.  
 
Het leesonderwijs staat centraal. Onze methode Lijn 3 bestaat uit 12 thema’s 
waarvan enkele thema’s groot en thematisch worden uitgewerkt. Belangrijk voor de 
leesontwikkeling is om uw kind dagelijks 10 minuten zelf te laten lezen.  Ook is er de 
mogelijkheid om thuis te oefenen met het computerprogramma van Lijn 3.  
 
Rekenen 
Getalbegrip staat voorop. In dit schooljaar leren de leerlingen optellen en aftrekken t/m 
10, splitsen is hierbij een belangrijke basisvaardigheid. Deze sommen moeten 
geautomatiseerd worden, d.w.z. uit je hoofd. Daarnaast verkennen wij de klok (hele 
uren) en werken wij met geld  
( t/m 50 euro). In groep 3 leren de leerlingen meetbegrippen als lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud en gewicht. 
 
Schrijven 
De leerlingen leren de leesletters en gaan daarna aan de slag met de schrijfletters in 
de losse vorm.  
 
De zaakvakken worden meegenomen in het thematisch werken. 
Verkeer, Leefstijl, Natuur, Hemel & Aarde, creatief en muziek. 
 

 

Jaarbrief groep 3 Belangrijke data 

 Zie de Bewaarflits, jaarkalender, website en de 

wekelijkse Kwikflits. 

 Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is 

de digitale informatiebrief van de school. 

 Download de Klasbord app, voor leuke en 

specifieke informatie over de groep. 

Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
tel. 0297  522740 
marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht: 

voornaam leerkracht@dekwikstaart.nl 

 

 
 

 

 

 

 

Halen en brengen: 
De school gaat ’s ochtends om 08.20 uur open. Om 08.30 uur begint de les.  
’s Middags gaat de deur om 13.10 uur open en gaat uw kind zelf naar de klas. De les 
start om 13.15 uur.  
 
Elke dag gaat de school om 12.00 uur en 15.15 uur uit (alleen op woensdag om 12.15 
uur). De kinderen komen beneden naar buiten. Daar wachten de ouders de kinderen 
op. De kinderen moeten eerst bij de leerkracht melden dat ze vader/moeder/opa/oma 
etc. hebben gezien voor ze weg mogen. 
 
Afwezigheid: graag melden voor schooltijd: via telefoon of een e-mail aan de 
leerkracht(en). 
 

 
 
 

Praktische zaken: 
 Elke dag nemen de kinderen een 10-uurtje mee. Geadviseerd wordt om water 

en fruit mee te geven.  

 In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.  

 Wilt u luizenouder zijn, geef dit dan aan bij de leerkracht. 

 De kinderen kunnen overblijven. Aanmelden via www.solidoe.nl 

 Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. Dit wordt 

gemeld in de Kwikflits en/of op Klasbord. De intekenlijst ligt op een goed 

zichtbare plek in de klas. 
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