
 

Nieuws uit groep 3A: 
 
Chromebooks: Een keer per week werken alle 
kinderen op een eigen chromebook. Ze kunnen 
inmiddels al zelf inloggen en werken dan zelfstandig aan 
het digitale programma van Wereld in Getallen. 
Zodra ze hiermee klaar zijn, kan er verder worden 
gewerkt aan het programma van Muiswerk. 
Iedereen is enthousiast en het is mooi om te zien 
hoe vaardig de kinderen al zijn in het gebruik van 

een chromebook. Natuurlijk werken 
we ook nog in het ‘gewone’ 
rekenschrift. Naast een dagtaak, 
gaan de kinderen zelfstandig door met hun 
weektaak. 
 
 
 

 
Schrijven: Iedere nieuwe letter die wordt geleerd met 
lezen, leren we ook in schrijfletters. We gebruiken de 
methode Pennenstreken. Die mooie 
sierletters blijven soms best lastig om netjes 
binnen de lijnen te schrijven. Om wat extra 
hiermee te oefenen hebben alle kinderen een 
whiteboard, waarop flink geoefend kan 
worden.  
 



 

 
Gym: Twee keer per week hebben we gym 
in het speellokaal. Op dinsdag van de eigen 
juf en op donderdag van de vakleerkracht juf 
Tatjana. Moeilijke oefeningen, samenwerken, 
balspelen, zwaaien aan de touwen, 
balanceren, tikspelen en natuurlijk veel 
rennen en zweten.  
 
 
Hoeken in de klas: 
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 wat kleiner 
te maken, zijn we dit jaar gestart met speel / werk 
hoeken in de klas. Per kern maken we een nieuwe leer / 
speelhoek. In de doktershoek kunnen wonden en 

breuken worden verbonden. Soms wel even 
schrikken voor ouders wanneer hun kind met 
een arm vol verband uit school komt. Verder 
worden er patiëntenkaarten, spreekuurtijden 
en andere dokters gegevens ingevuld op 
formulieren.  
 



 

Zing ‘es: 
Op 3 november is er een groot muzikaal optreden in de 
Muziekschool Amstelveen. Samen met een van de 
groepen 5 en 7 worden er liedjes gezongen. Wij zijn in 
de groep al een paar weken aan het oefenen voor dit 
optreden. Er komt een juf van de muziekschool om de 
liedjes aan te leren en verder oefenen we in de klas ook. 
Spannend hoor, het echte optreden komt er bijna aan.  

 
 
 


