
 

 
 

 

 

 

 1|6 obs Akkrum Informatie groep 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie groep 3 

2022-2023 
 

 

 

 

 

Vol vertrouwen de wereld tegemoet! 
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Beste ouders, 

 

Voor u ligt de infobrief van groep 3. Dit document is bedoeld om u informatie te geven over het onderwijs aan uw 

kind. Zo krijgt u een beeld van het reilen en zeilen binnen groep 3. De infobrief geeft antwoord op veel vragen en 

is een handig naslagwerk gedurende het schooljaar. 

In groep 3 wordt de ontwikkeling van de kinderen begeleid door de leerkracht. In groep 3 is er erg veel aandacht 

voor het lezen, maar uiteraard ook voor rekenen, het schrijven van de letters, woordenschat, fries en muziek. 

Door een uitdagende leeromgeving te creëren en door veelzijdig materiaal aan te bieden, wordt het kind 

uitgedaagd om van alles te gaan ondernemen en te ontdekken. De leerkracht begeleidt, stimuleert en activeert 

de kinderen hierbij. 

De leerkrachten van de groepen 3 zullen hun uiterste best doen om uw kind een leerzame en plezierige tijd bij 

ons op school te hebben. 
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Informatie groep 3 

 

 

 
Leerkrachten 

 

 
 Naam: Sigrid Nijenhuis 
 Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
 E-mailadres: sigrid.nijenhuis@ambion.nl 
 
 Naam: Petra Bruggenkamp (verlof) 
 Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
 E-mail: Petra.bruggenkamp@ambion.nl 
 
 Naam:  Karin Hof 
 Werkdagen: donderdag  
 E-mailadres: karin.hof@ambion.nl 
 
Wij houden van korte lijnen. Bij vragen of onduidelijkheden, stuur ons gerust een 
mail. Op onze werkdagen zullen wij zo snel mogelijk reageren. Mailtjes en berichten 
via Ouderportaal die in het weekend of op vrije dagen binnenkomen, worden wat 
later gelezen. Na schooltijd zijn we ook telefonisch te bereiken via het schoolnummer: 
0566 - 651 687  
 

 

 

Klassenregels 
 

 
 We zorgen voor elkaar  
 We helpen elkaar en luisteren naar elkaar 
 We lopen in school 
 We zorgen voor onze spullen 
 We houden onze klas netjes 
 Fouten maken mag 
 Iedereen hoort erbij 
 Als je een beste vriend wil hebben moet je dat zelf ook zijn. 
 Maandag mogen wij iets meenemen voor in de kring 
 

 

 

Gymnastiek 
 

 
 Dagen: dinsdag (vakleerkracht) en donderdag 
 Gymkleding verplicht: shirt, broek, gympakje en gymschoenen 
 De meisjes het haar in een staart 

 Heb je geen gymkleding mee, dan gym je in je ondergoed. Zo niet, dan 

krijg je werk en zit je in een andere klas 

 

 

Pauze en lunch 
 

 Voor de ochtendpauze nemen we fruit en iets te drinken mee 
 Voor de middagpauze nemen we brood en iets te drinken mee 

mailto:karin.hof@ambion.nl
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Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

 

 Kwink 
 Uitleg werkwijze: 

Elke week staat een belangrijk onderdeel centraal. 
 Belangrijke onderdelen: 

Een veilige groep, groepsafspraken, positief communiceren en opkomen 
voor elkaar. De posters hierover komen in de klas te hangen zodat we er 
op terug kunnen komen. 

 Na elk blok krijgen ouders een “koelkast”poster. De ouders kunnen samen 
met hun kind hierover praten 
 

 

 

Taal/Lezen 
 

 
 Veilig leren lezen 
 Verwerking in het werkboekje, oefenen met letterdoos en het klikklak 

boekje om woorden te maken met aangeleerde letters. Lezen in veilig en 
vlot boek (rijtjes woorden en korte zinnen passend bij de kern, dit gebeurt 
voor, koor en door). 

 Elke dag flitsen we letters en woorden op ons Digibord  
 Daarnaast is er een app op de I-pad geïnstalleerd van veilig leren lezen, 

waarop de kinderen extra kunnen oefenen in de kern waarin ze werken.   
 Thuis (voor-)lezen helpt! 

 

 
Begrijpend lezen 

 

 Begrijpend lezen begint met kritisch luisteren 
 Vragen over de tekst en het verhaal 
 Vraag wie, wat en waar vragen 

 

 
Schrijven 

 

 Pennenstreken passend bij de methode veilig leren lezen. 
 Uitleg werkwijze/ belangrijke onderdelen: per bladzijde wordt er zo netjes 

mogelijk in het werkboek geschreven met potlood of pen. De zithouding is 
erg belangrijk. Daarnaast wordt de fijne motoriek geoefend met diverse 
opdrachten. 

 

 

Fries 
 

 Spoar 8  
  Er wordt gebruik gemaakt van o.a filmpjes van witwat, bist wizer. Wat 

tekenen ik en skik 

 

 
Rekenen 

 

 
 Methode wereld in getallen 
 Wij werken zowel in het werkboek als op de Ipad. 
 Op dit moment werken wij aan: getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 20 

en verder, splitsen van getallen en rekenbegrippen.   
 Dit breiden wij uit tot getallen t/m 100.  
 Rekenbegrippen: meeste, minste, middelste, laatste, grootste, smalle enz.  
 Speel thuis veel gezelschapsspellen, stel veel vragen: wie heeft het 

meeste, hoeveel moet ik gooien, hebben we evenveel enz.  
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Handvaardigheid / 
tekenen / muziek 

 

 Methode 123Zing 
 Uitleg werkwijze / belangrijke onderdelen: de lessen worden mbv het 

digibord gegeven. Er zijn verschillende thema’s en dansjes erbij. 
 Crea met diverse materialen: klei, verf, knopen etc.  
 Er zijn handvaardigheidsopdrachten, knutselen, en tekentechnieken.  

 

 

Aanvullende 
informatie 

 

 
 We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. U 

kent uw kind immers al veel langer dan wij als leerkracht. Mochten er zich 
op school problemen voordoen, dan zullen wij hierover contact met u 
opnemen. Omgekeerd hopen wij dat u ook snel contact opneemt als u thuis 
merkt dat er problemen zijn. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
kleine problemen geen grote problemen worden en uw kind met plezier 
naar school gaat 

 De eerste periode in groep 3 vergt veel van de kinderen. Dit komt door veel 
nieuwe dingen te leren (denk aan luisteren, doorwerken, werk bij eigen 
tafel en stoel, omgaan met uitgestelde aandacht daarnaast zijn er de 
groepsregels). 
Rond de herfst vakantie lukt dit al veel beter.    

 Een koptelefoon voor de Ipad is belangrijk, dit omdat ze hierdoor de 
voorlees functie kunnen gebruiken. Daarnaast is het voor het beluisteren 
van o.a. de klanken van belang. Zou u een koptelefoon/oortjes mee kunnen 
geven aan uw kind. 
 

 

 

Traktaties 
 

 
 We stimuleren dat er voor een gezonde traktatie gekozen wordt, omdat we 

kinderen daarmee leren dat ook gezond eten feestelijk en gezellig kan zijn. 

 

 

Schoolreis / kamp 
 

 

 Bestemming: Drouwenerzand, Drouwen 

 Kosten € 23,50 

 Het bedrag voor de schoolreis kan worden overgemaakt op 

rekeningnummer NL21 RABO 0352 1555 58 ten name van 

Oudervereniging obs Akkrum 

 Bij de betaling graag de naam en groep van de leerling vermelden 

 We gaan er een leuke dag van maken 
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Nuttige informatie 
 

 Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch en vóór 8.30 uur, zodat voor 
aanvang van de les bekend is welke leerlingen afwezig zijn. Het 
telefoonnummer van de school is 0566-651687 

 Nieuwsberichten van de school en de groep worden in het ouderportaal 
geplaatst. Door gebruik te maken van de app van MijnSchool ben je altijd op 
de hoogte van de laatste nieuwtjes. Iedere vrijdag verschijnt er een 
nieuwsbrief met daarin een link naar de nieuwsberichten van de afgelopen 
week 

 Alle activiteiten die in de loop van het schooljaar georganiseerd worden, zijn 
terug te vinden op de jaarkalender, in de agenda op het ouderportaal en in 
de app 

 Volg de school ook via Instagram, Facebook, het ouderportaal en de 
website! 

 


	Beste ouders,

