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Welkom in groep 3a!
IJsselmuiden, 26 augustus 2019.
Beste ouders en kinderen van groep 3a,
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u en jullie alvast op de hoogte
brengen van een aantal dingen in groep 3.
Binnen komen:
Om 8.20 uur gaan de deuren open. Alle kinderen mogen dan naar binnen. De groepen 3
gaan via de smalle trap naar boven. We hebben met ze afgesproken dat ze achter elkaar
naar boven gaan en altijd de rechterleuning vasthouden.
De kinderen mogen ook buiten blijven spelen tot de bel gaat, zowel ’s morgens als
’s middags, maar dan houden ze ook hun tas (en evt. hun fietssleutel) bij zich. Als ze
naar binnen gaan, blijven ze binnen.
Heeft u een vraag of moet u iets overleggen met de leerkracht, dan mag u ook altijd
even met of zonder uw kind naar boven lopen.
Naar huis:
De kinderen van groep 3 gaan na schooltijd zelf naar buiten, ze hoeven niet meer in de
rij met de juf mee. Mocht u door omstandigheden een keer laat zijn en moet uw kind
daardoor langer wachten, dan hebben we afgesproken met de kinderen dat ze weer
terugkomen naar de klas. Daar kunnen ze bij de juf wachten op diegene die hen ophaalt.
Weet u van tevoren dat u laat bent, dan zou het fijn zijn als u even een berichtje naar
school doet, zodat we weten dat de kinderen wat langer in de klas blijven.
Gym:
We hebben op vrijdagmorgen gym. De gymtassen moeten dan mee genomen worden. Die
tassen laten we niet op school hangen, dus die nemen de kinderen elke keer mee.
Het is fijn als de kinderen op vrijdag kleren aan hebben die ze zelf aan en uit kunnen
doen. Dit geldt ook voor de gymkleding. In verband met blessures en met de hygiëne zijn
gymschoenen verplicht in de sporthal. En ook de schoenen moeten ze zelf aan kunnen
doen en het liefst ook zelf dicht doen. Dus, makkelijke sluitingen of uw kind leren veter
strikken graag!

Tot slot,
We hebben veel zin in dit jaar!
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag!!
Met vriendelijke groet,
Janneke en Geerlinge

Ps.
Op deze site staan leuke spelletjes die u met uw kind kunt doen met de woorden en
letters uit onze leesmethode, Veilig Leren Lezen.
http://veiliglerenlezen.be/vll.asp?id=1563

en op deze site staan leuke rekenspelletjes:
www.rekenweb.nl

