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Aan de ouders van groep 3/4,  

 

De zes weken vakantie zitten er bijna op en wij hebben in ieder geval heel veel zin om te starten in 

groep ¾.  We hebben ons best gedaan om er een gezellig lokaal van te maken. U mag uw kind 

volgende week brengen in het laatste lokaal, wanneer u door de hoofdingang gelijk links gaat. De 

eerste week vinden we het prima wanneer u uw kind even binnen brengt wanneer de bel gaat om 

8.25 uur. Mocht u ons nodig hebben dan bent u natuurlijk altijd welkom!  

 

U bent gewend geregeld een informatiebrief te krijgen. Dat geldt ook voor groep ¾.  Betrokkenheid 

van ouders bij het onderwijs en leren doet ertoe. De samenwerking met ouders is voor ons een 

belangrijk aandachtspunt. Op maandag 16 september en woensdag 18 september plannen we de 

startgesprekken.  U kunt dan informatie over uw zoon of dochter aan ons kwijt. Een uitnodiging volgt 

via Parro.  

 

Uw kind zit komend jaar in de combinatiegroep ¾. Iedere groep draait een eigen programma. Een 

aantal vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, verkeer, faqta etc. zullen we gezamenlijk 

doen.  

De nieuwsbrieven zullen bestaan uit een algemeen deel en voor beide groepen een specifiek deel 

waarin we ingaan met de leerstof dat aan de orde zal komen. De ouders van groep 3 krijgen bij de 

start van elke kern een informatiebrief over de stof van veilig leren lezen.  

 

Continurooster 

Het zal best even wennen zijn… het continurooster! We zijn nu iedere dag om 14.00 uur uit.  

Uw kind eet tussen de middag op school. Naast de kapstok staat een witte kast. Uw kind kan in 1 van 

de bakken zijn eten en drinken voor zowel de kleine pauze als de lunch stoppen. De tassen mogen in 

de grote bak onder de kapstok.  

 

 

De juffen stellen zich voor…  
 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Juf Martine 
Juf Sanne  

Juf Annelie 
Juf Sanne  

Juf Annelie 
ondersteuning 
meester Daan 
voor de pauze 

Juf Annelie 
ondersteuning 
meester Wim Jan 
voor de pauze 

Juf Martine  

 

 



 

Ik ben Martine Nicolai, ik ben 38 jaar en werk al heel wat jaartjes op De Vlucht voornamelijk in groep 

1-4. Ik ben getrouwd met Roel en wij hebben samen 2 kinderen: Sanne en Jorn. Ik ben op maandag 

en vrijdag dit jaar de leerkracht van groep ¾ en op dinsdag aanwezig voor ambulante taken.  

 

Mijn naam is Annelie van de Mheen. Ik ben 31 jaar en samen met Hilbert hebben wij twee zoontjes 

van 6 en 3. Dit is mijn tweede schooljaar op De Vlucht en ik ben erg enthousiast om er samen met de 

kinderen een fantastisch schooljaar van te maken. Ik ben op dinsdag, woensdag en donderdag 

aanwezig.  

 

Ik ben Sanne van Diermen, 20 jaar en woon in Bunschoten- Spakenburg. Ik zit in het laatste jaar van 

de PABO en hoop dit jaar af te studeren. In mijn vrije tijd ga ik graag kickboksen en vind ik het leuk 

om af te spreken met mijn vriend en vriendinnen. Ik heb veel zin in het aankomend schooljaar.  

 

Gymnastiek 
Op ons lesrooster staat twee keer per week gymnastiek. We spelen 1x buiten op het schoolplein en 

gaan op donderdag naar Sporthal De Kuil. Kleding die bij het sporten gebruikt kan worden: turnpakje, 

shirt met korte broek en sportschoenen. Wilt u uw kind gemakkelijke kleding en schoenen aan doen? 

Ook graag een goed afsluitbare tas om de kleding na afloop weer in te doen. Groep 3 gaat mee met 

de groep van juf Maralie en groep 4 gaat mee met juf Sylvia van groep 4.  

Tijd groep 3: 11.45 uur - 12.30 uur (de kinderen mogen onderweg naar sport al een broodje eten, wilt 

u een los broodje meegeven? Na sport zullen zij nog uitgebreid lunchen op school).  

Tijd groep 4: 12.30 uur - 13.15 uur (de kinderen eten voor sport in de klas).  

 

Groep 3  

Taal / lezen 
Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; groep 3! In groep 3 werken wij voor 

lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen 

(hoofdstukken).  

Thema kern start: Jij en ik 

In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juffen/meesters, de regels in de 

klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het ankerverhaal bij deze 

kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het 

Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze 

letter. 

 

Wat leert uw kind in kern start? 

De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte 

woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters 

en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een 

verhaal, en regels en afspraken die gelden in de groep. 

 

 



 

 

Letterboom 

Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis. Alle 

kleurplaten samen vormen een letterboom. Uw kind krijgt binnenkort het eerste deel van de 

letterboom mee. Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en 

Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze kleurplaat 

is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind van kern start krijgen de kinderen deel 

twee van de letterboom mee naar huis. Hierop staan de letters die de kinderen hebben geleerd.  

Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. De groei van de boom kunt u 

zien als de groei van de letterkennis van uw kind.  Na kern 6 zijn alle letters aangeleerd en is de boom 

helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u thuis een mooi plaatsje voor de boom uitkiest! 

 

Verschillen tussen kinderen 

Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof 

aanbieden. Daarom gebruiken wij deze eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan. 

Op de website www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek ‘Voor ouders, kim-versie’ meer 

informatie hierover. 

 

Software 

Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer of een tablet op hun 

eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen 

thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school.  U ontvangt binnenkort 

een mail met een inlogcode (op het mailadres dat op school bekend is). Daarmee kunt u inloggen op 

thuis.veiliglerenlezen.nl (let op: zonder www!). U vindt daar een handleiding (onder het vraagteken) 

en meer informatie over leren lezen. 

 

Tips en informatie op www.veiliglerenlezen.nl/ Voor ouders, kim-versie 

veiliglerenlezen.nl heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en 

leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken. 

 

Schrijven  
Schrijven ondersteunt het leren lezen. Daarom is pennenstreken in groep 3 gekoppeld aan Veilig 

leren lezen. Op dezelfde dag dat leerlingen een nieuwe letter leren lezen, leren ze die bij 

Pennenstreken schrijven. We leren het blokschrift aan. Het blokschrift sluit beter aan op de vormen 

van de leesletters. Het is eenvoudiger aan te leren, want er zijn geen verbindingen.  

 

Rekenen 
We starten dit schooljaar met de nieuwe methode Getal en Ruimte. Eind vorig schooljaar hebben we 

er al even mee geoefend. Een groot voordeel van Getal en Ruimte is dat er 1 leerdoel per week aan 

de orde komt, waar je 5 dagen lang op verschillende manieren mee oefent.  

Week 1: Tellen en ordenen Doel: getallen tot en met 10 koppelen aan  

 hoeveelheden.  

 

http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/


Week 2: Getallen / optellen Doel: getallen tot en met 10 koppelen aan  

 hoeveelheden.  

 

Week 3: Getallen / aftrekken Doel: Hoeveelheden en getallen plaatsen op de  

 getallenlijn en getallen tot en met 10 ordenen  

 naar grootte.  

 

Het begint niet zo moeilijk zodat ze ook de tijd hebben om de methode te leren kennen en de manier 

van werken eigen te maken. Ze leren ook de cijfers correct te schrijven.  

 

Groep 4  
In groep 4 wordt het vakkenpakket van uw kind uitgebreid. In groep 3 lag de focus met name op 

lezen, schrijven en rekenen, in groep 4 gaat spelling een grotere rol spelen. 

 

Spelling 

In groep 4 start uw kind voor spelling met de methode Staal. Om de spellingsregels aan te leren 

maakt Staal gebruik van spellingcategorieën. Elke categorie heeft een eigen regel, handgebaar en 

pictogram.  

 

Als eerste starten wij met de categorie hakwoord.  

 

De bijbehorende regel: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Bijvoorbeeld: bos, fiets, struik e.d.  

In het begin krijgen de kinderen regelmatig een nieuwe categorie aangeleerd. Gedurende het jaar 

worden alle categorieën veelvuldig herhaald en geoefend. Aan het einde van het jaar kent uw kind 12 

categorieën met de bijbehorende regels.  

Dagelijks oefent uw kind woorden met een dictee, vier wekelijks krijgt uw kind een toetsdictee 

aangeboden. De resultaten hiervan kunt u inzien in Parnassys.  

 

De tweede categorie is het zingwoord. De kinderen leren dan de ng klank. Regel: Net als ding-dong. 



Via de nieuwsbrieven informeren wij u over de categorieën die op dat moment aangeleerd worden.  

 

 

 

Taal 
Naast spelling gaan de kinderen ook met Staal Taal aan de slag. Staal koppelt de taallessen aan 

actuele thema’s, ondersteund met filmpjes en diverse realistische bronnen. In de taallessen wordt 

aandacht besteed aan woordenschat onderwijs, schrijven, spreken en luisteren.  

Een thema beslaat een aantal weken. Tijdens de eerste weken van een thema doen de kinderen 

kennis op. Deze kennis gaan zij in de laatste week van het thema toepassen in een presentatie of een 

product, waarbij veel creativiteit en fantasie gebruikt kan worden.  

Woordenschat wordt aan het einde van het thema getoetst.. De woorden worden op school 

aangeleerd en geoefend, u kunt de woordenschatlijsten echter ook downloaden vanaf de groep 4 

pagina op de website. Hiermee kunt u de woorden thuis nog een keertje doornemen.  

 

Lezen 
Lezen blijft uiteraard erg belangrijk. Met lezen hebben wij de methode Estafette. Hierbij komen 

verschillende leesmoeilijkheden aan bod. Ook is het belangrijk dat de kinderen goed op toon en op 

tempo lezen.  

Daarnaast is het thuis hardop lezen met uw kind erg belangrijk. Het liefst elke dag een minuut of 10. 

Vaak vinden kinderen het erg leuk om papa of mama te mogen voorlezen. 

 

Schrijven  
In groep 3 is de basis gelegd voor schrijven en zijn alle kleine blokletters aan bod gekomen. In groep 4 

oefenen wij hier verder mee, daarnaast worden de hoofdletters aangeboden.  

 

Rekenen 
We starten dit schooljaar met de nieuwe methode Getal en Ruimte. Eind vorig schooljaar hebben we 

er al even mee geoefend. Een groot voordeel van Getal en Ruimte is dat er 1 leerdoel per week aan 

de orde komt, waar je 5 dagen lang op verschillende manieren mee oefent.  

Week 1:  Getallen - optellen/aftrekken

 

Doel: optellen en aftrekken tot 30 zonder 

tientalpassering 

Week 2: Meten Doel: aflezen wat een centimeter, kilogram en 

liter is.  

Week 3: Getallen - optellen/aftrekken Doel: optellen en aftrekken tot 30 met 

tientalpassering 

Week 4: Meten en tijd Doel: rekenen tot 30 euro met euromunten en 

biljetten 

 

 



Huiswerk in groep 4 
In groep 4 maken de kinderen toetsen voor de vakken spelling, taal, rekenen. In principe hoeven de 

kinderen nog niet thuis te leren voor hun toetsen. De woorden die horen bij de thema’s van Staal taal 

staan wel op de website vermeld, die kunt u eventueel met uw kind bespreken. Met rekenen kunt u 

vooral thuis oefenen met sommen onder de 10 en onder de 20. Laat uw kind ook eens zeggen hoe 

laat het is en laat hem of haar oefenen met het tellen van geld. In groep 4 gaan we ook starten met 

het aanleren van de tafels. Wij houden u op de hoogte wanneer wij daarmee starten en welke tafel 

centraal staat.  

 

Tot slot 
Nog een verzoek om uw kind een etui mee naar school te geven. Alle kinderen hebben nu een eigen 

werktafel met la en wanneer ze een potlood of gum moeten gaan zoeken is een etui wel erg handig.  

 

Wij hopen dat we er met elkaar een heel fijn schooljaar van kunnen maken! Mocht u nog vragen 
hebben mail gerust!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sanne van Diermen, Annelie van de Mheen en Martine Nicolai  
 


