Nieuwtjes van en over groep 3
Wij zijn wij?
Met z’n 22-en zitten wij in groep 3. Onze juf heet juf Petra. Na iedere vakantie krijgen we
weer een ander plekje in de klas. In de groepjes werken we veel samen. Als je iets niet weet,
kan je schoudermaatje of oogmakker wel een handje helpen. Iedere dag hebben we ook een
kind van de dag. We spelen dan het spel ‘wie is het’. Op het laatst is er dan nog een kind
over en die is het kind van de dag. Die mag een sticker plakken, de kalender in orde maken
en de juf helpen.
Dit jaar zijn wij de eerste groep die met Lijn 3 mocht gaan werken. Ben Bus, de buschauffeur
van Leesstad rijdt ons door deze stad. Bij alle 12 haltes valt er wat te beleven. Nu zijn we al
bij thema 7 en kennen alle letters. Nu leren we woorden die eindigen met -a-, -o-,-u-, -ng, -nk
en woorden zoals zonlicht e.d. Ook doen we enkele keren per week een spellingsles. Eerst
oefenden we met de verschillende letters. Nu leren we ook al woorden, die je anders schrijft
dan wat je hoort als je hakt. Bij kalm bijv. moet je niet de -u- opschrijven.
Bij de woordenschatles leren we wat de woorden betekenen met behulp van filmpjes,
verhaaltjes en woordwebben. Het leukst zijn altijd de spelletjes die aan het eind van deze les
komen.
Bj rekenen leren we om de sommetjes t/m 10 uit het hoofd te doen. Bij iedere som bedenken
we eerst hoe we die oplossen.We kunnen al dubbelen, halveren, verdwijnsommen maken en
bijna verdwijnsommen. Sinds kort hebben we ook wisbordjes. Daar schrijven we ook de
antwoorden van sommetjes op bij het begin van de rekenles. We hebben nu ook een
weektaak. Als de les klaar is, mogen we daar iedere dag verder aan werken.
Bij schrijven gebruiken we klinkers. We kunnen nu bijna alle letters schrijven en ook al kleine
woordjes aan elkaar. We zijn nu bezig met de c en de ij. Sommige kinderen schrijven ook in
de werkboekjes van lezen en spelling al aan elkaar. Bij de anderen gaat dit vast ook al snel
lukken.
Drie keer per week spelen en werken we op het speelleerplein. Samen met peuters en groep
1-3 werken we nu over de ruimte. In alle hoeken kunnen we werkjes doen over de ruimte.
Meestal mag je zelf kiezen wat je gaat doen, maar je moet ook zorgen dat de weektaak klaar
is natuurlijk. Bij het vorig thema over de winter plakten we sneeuwpoppen en maakten ze ook
van pompoenen.
Zo…..hebben jullie een kijkje gehad in groep 3. We hebben iedere dag veel lol, maar
kunnen ook heel hard werken!
Groetjes,
de kinderen van groep 3
en juf Petra

