Informatiebrief over groep 3
Schooljaar 2012 – 2013
Deze brief bevat handige en nuttige afspraken over groep 3.
Inloopkwartier
Om half 9 begint de les. Als de kinderen iets eerder zijn, kunnen ze aan hun tafeltje
een kleurplaat kleuren of een boekje lezen. Vanaf kwart over 8 zijn wij er
voornamelijk voor de kinderen. Kinderen die ons wat willen vertellen of laten zien
kunnen dat dan doen. U (als ouder) kunt ons kort ergens over spreken, maar langere
gesprekken doen we graag na schooltijd. In het schriftje bij de deur kunt u korte
opmerkingen kwijt.
Eten en drinken
Iedere ochtend gaan we met elkaar iets eten en drinken. Dit moet u echt zien als
tussendoortje. Het is fijn als u uw kind niet te veel meegeeft. Op woensdag houden
we een fruitdag. Als uw kind een pakje drinken meeneemt i.p.v. een beker, dan
geven we uw kind het lege pakje mee naar huis ivm de hoeveelheid afval die
hierdoor ontstaat Het is prettig als u zowel op de beker als op het ‘eten’ de naam van
uw kind schrijft; zo voorkomen we verwarring onderling.
Buiten spelen
In groep 3 spelen we elke ochtend een kwartier buiten (behalve op maandagochtend
i.v.m. de gymles). Tot de herfstvakantie spelen de kinderen ook nog elke middag
buiten. Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie wordt dat nog 2 middagen
(maandagmiddag en dinsdagmiddag) en na de kerstvakantie spelen we ’s middags
niet meer buiten.
Gym
In groep drie gaan we 2x per week (maandagochtend en donderdagmiddag) naar de
gymzaal bij de Kajuit. We doen daar spellessen, bewegen op muziek en
toestellessen. De kinderen nemen een t-shirt en een korte broek of gympakje en
gymschoenen (geen turnschoentjes) mee. Na de kerstvakantie gaan de kinderen ook
douchen. Dan nemen ze dus ook douchespullen (handdoek/slippers) mee. Graag
gymspullen van een naam voorzien.
Verjaardag
Overleg altijd met de leerkracht wanneer u de verjaardag van uw kind wilt vieren. We
hopen dat u de traktatie qua omvang zo bescheiden mogelijk en zo gezond mogelijk
wilt houden. De jarige job mag om 11:40 de klassen rond bij andere leerkrachten van
groep 3 en 4 en de leerkrachten van groep 1/2.
Ontruimingsoefening
We oefenen ongeveer 3 keer per jaar met de kinderen wat we moeten doen in geval
van brand. Het is belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten doen.
Bijvoorbeeld: We moeten nu de school uit: geen jas aan, geen tas mee, geen
schoenen gaan aantrekken enz. Maar: meteen in de rij en bij de deur gaan staan en

meelopen! Wij vinden de ontruimingsoefening erg belangrijk, vandaar dat hij
geregeld herhaald wordt.
Sneeuwbal
Mocht het nodig zijn dan zal de school de sneeuwbal in werking stellen door de
bovenste mensen te bellen. Deze mensen moeten dan degene die onder hen op de
lijst staat meteen gaan bellen. Mocht degene niet te bereiken zijn, probeer het dan
later nog eens en bel alvast de volgende op de lijst. De mensen onderaan de lijst
moeten als bevestiging ook weer even de school bellen, zodat de cirkel rond is.
Luizencontrole
Na elke vakantie vindt er door moeders een luizencontrole plaats. Alle kinderen
worden dan om de beurt even gecontroleerd. Mocht er iets gevonden zijn, dan wordt
u daar over geïnformeerd.
Schoolspullen
De kinderen mogen van thuis, een plakstift, een etui en een puntenslijper
meenemen. Verder mogen glitterpennen en stiften mee, maar wel in een etui of
pennenbakje.
Postdag
Op vrijdag krijgen de kinderen post of werkjes mee naar huis. Daarom is het handig
als u uw kind iedere vrijdag een tas meegeeft om deze spullen in te doen.
Vies weer
Als het regent doen de kinderen hun schoenen bij de kapstok uit. Ze kunnen dan
gymschoenen aandoen of pantoffels.
Op de fiets
Als uw kind op de fiets komt, parkeert hij/zij de fiets in de fietsenrekken op het
schoolplein. Wie er op de fiets mogen komen staat in de schoolgids. Dit is afhankelijk
van de afstand van school tot thuis.
Wij hopen dat deze informatiebrief duidelijk is en dat we er met elkaar een gezellig
schooljaar van zullen maken.
Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van groep 3 ( Joska, Pieter, Jacqueline en Sanne)

