Ouderavond 15 september 2015

Groep 3

Graag willen we de praktische punten zoals besproken op de ouderavond ook communiceren met de
ouders die er afgelopen dinsdag niet bij konden zijn zodat iedereen ervan op de hoogte is:
Praktische punten:
1. Overblijven: hulpouders gezocht!
2. Hulpouders lezen en crea
3. Gym groep 3, 4a en 5 dinsdag en donderdag. 4b dinsdag en vrijdag. Voorlopig gaat groep
3 nog niet douchen na de gymles. We willen graag eerst snelheid ontwikkelen in het aanen uitkleden.
4. Gebruik van de witte bakken: fruit en drinken eerste pauze blijft in tas.
Boterhamtrommel en drinken lunch wel in de bakken. Dit gaat in de koelkast. Probeert u
mee te geven wat uw kind ook op krijgt, we stimuleren om alles op te eten, het is fijn als
er dan ook niet teveel wordt meegegeven. Wilt u er voor zorgen dat de naam van uw
kind op de bekers en trommels staat? En de theedoek voor tijdens de lunch?
5. Vanaf maandag 21 september mogen ouders niet meer mee de klas in. Zij nemen
afscheid op de gang. Dit i.v.m. met een rustige start van de dag.
6. Zoemers: 1ste zoemer betekent afscheid nemen. Kinderen ruimen hun tafeltje leeg.
2de zoemer: start van de les.
7. Toilet: kinderen graag thuis of voor schoolaanvang op school naar toilet.
Tijdens instructielessen mogen kinderen niet naar het toilet. Alleen de
kinderen, die dit medisch gezien moeten, mogen gaan.
8. Eigen laatje van de kinderen. Mocht er een etui van thuis meekomen (hoeft niet
materialen zijn ook op school) dan graag een etui die in het laatje past.
9. Mailverkeer: graag alleen praktische zaken. Het is fijn als u beide leerkrachten mailt.
ingeborg.numan@innovo.nl en ans.strouken@innovo.nl
10. Het lezen van de Tamtam is erg belangrijk.
11. Schoolgids en schoolkalender staan op de site van school.
12. Weekviering: in groep 3 mogen de kinderen op vrijdagmiddag meedoen aan de
weekviering. Ze kunnen dan kiezen uit een gedicht voorlezen, playback of toneel. Ouders
zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken (14.00-14.45 uur). We vragen van ouders
om het optreden thuis voor te bereiden, we hebben daar in ons lesrooster geen ruimte
voor. We laten jullie nog weten wanneer we starten met de weekvieringen.
13. Op donderdagochtend (voor aanvang school) kan het zijn dat Ans het enige
aanspreekpunt is in unit 2. Een collega heeft buitendienst en de andere collega bouwt in
de gymzaal de toestellen op die deze dag in de gymzaal gebruikt zullen worden. Als er
iets is, graag doorgeven aan Ans; zij zal er zorg voor dragen dat deze info bij de
desbetreffende leerkracht terecht komt.
14. Overleg/contact Ingeborg en Ans: dagklapper/app/mail
15. Afspraak gesprek met de leerkrachten graag op een vrijdag.
16. De leerkrachten van groep 3 houden samen de herfst- en rapportagegesprekken.
17. Dagdeel meedraaien in de groep kan vanaf november. Graag eerst overleg met de
leerkrachten.

Naast het bespreken van de praktische punten hebben we in groep 3 de ouders laten ervaren hoe
moeilijk het kan zijn om te leren lezen. Naast het opdoen van deze ervaring hebben we nog een
tweetal punten samen besproken die voor alle ouders belangrijk zijn om te weten:
•
We werken binnen veilig leren lezen op vier niveaus van zorg. Niveau 1: hierin zitten de
kinderen die veel meer nodig hebben dan het basisaanbod, niveau 2: hierin zitten de kinderen die
meer nodig hebben dan het basisaanbod en kinderen die het basisaanbod nodig hebben en niveau 3:
hierin zitten de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan het basisaanbod.
•
Tot aan de kerstvakantie zoomen we vooral in op het technisch lezen van mkm-woorden. Na
de kerstvakantie wordt de structuur van de woorden uitgebreid. In groep 3 staat de vaardigheid van
het technisch lezen centraal. Vertraging die ze nu ‘oplopen’ halen ze tijdens hun hele schoolcarrière
zeer moeizaam in. We hebben daarbij ook echt jullie hulp nodig. Probeer 5 van de 7 dagen samen
met uw kind te lezen. Wij zorgen voor oefenmateriaal. Breng variatie aan in het oefenen (om de
beurt/koorlezen/ stukje voor stukje/ bladzijde voor bladzijde). Lezen leer je echt door het maken van
de zogenaamde leeskilometers en alle kinderen moeten deze kilometers maken, ze redden dat niet
met de leestijd alleen op school. Een abonnement op de bibliotheek is aan te raden. De meeste
kinderen kunnen boekjes aan van AVI start – AVI M3. Bij twijfel kunnen jullie altijd overleggen met
een van de leerkrachten. Een tip is ook het tijdschrift Maan Roos Vis; dit tijdschrift sluit aan bij onze
methode en is te bestellen via uitgeverij Zwijsen.
•
Via de site van Veilig Leren Lezen kunnen jullie als ouders een beetje mee volgen wat we
doen in de klas. Via de site www.veiliglerenlezen.nl -> voor ouders -> 2 de maanversie -> Dit leert uw
kind in de tweede maanversie. Daar staat per kern beschreven waar we aan werken. De kern waar
we nu mee bezig zijn is kern 1 en duurt vier weken, we ronden deze over twee weken af. Kern 2 t/m
12 duurt 3 weken. Tussentijds wordt er nog een herfst-, winter-, lente- en eindsignalering afgenomen
en bij bijzonderheden koppelen we deze terug in een gesprek met u.

