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GROEP 3/4

GROEP 3

GROEP 4

Dit schooljaar bestaat onze groep uit 20 leerlingen.
12 leerlingen volgen de leerstof van groep 3 en 8
leerlingen de leerstof van groep 4. 
Van maandag t/m vrijdag staat juf Erika voor de
klas. Op maandag, dinsdag en woensdag is ook juf
Sara er. Zij is een stagiaire van de opleiding
onderwijsassistente. Op donderdag is ook juf Nina
er, zij is een stagiaire van de PABO. 

In groep 3 staat vooral het leren lezen, rekenen en schrijven
centraal. 
Daarvoor gebruiken wij de volgende methoden:
- Actief Leren Lezen
- Getal & ruimte junior

In groep 4 gaan we natuurlijk verder met het leren lezen en
rekenen. Maar ook spelling, begrijpend lezen en taal komen aan
bod. 
Daarvoor gebruiken wij de volgende methdoden:
- Alles in 1 
- Getal & ruimte junior



SAMEN LEREN

WIST U DAT...

TOT SLOT

Naast de vakken die wij per leerjaar aanbieden, zijn er
ook activiteiten die wij als groep gezamenlijk doen. 
U kunt dan denken aan:
- Buiten spelen
- Expressie 
- Leefstijl
- Muziek
- Gym
- IVO/GVO/HVO

Wij om 10:00 uur drinken en fruit of groente eten.
Wij tussen de middag een gezonde lunch eten. 
Wij op dinsdag en woensdag naar gym gaan 
Wij voor gym sportkleding nodig hebben: sportshirt,
sportbroek en sportschoenen (Dit zijn schoenen waar
niet buiten mee gelopen is en geen zwarte zolen
hebben)
Wij (nog) geen HVO juf hebben gevonden en daarom
nu alleen IVO of GVO hebben. 
Wij in groep 3 klankgebaren leren. 
Dat u deze ook kan leren op: 

Het goed is om ook thuis elke dag 15 minuten te
lezen!
Wij er een leerzaam, gezellig en tof schooljaar van
willen maken. 

Wist u dat... . .

      https://www.youtube.com/watch?v=So3og9fQKBw

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u mij
op de volgende manieren bereiken:

- Via PARRO
- Via e-mail: erika@obs-delijster.nl
- Via telefoon: 0342-423968


