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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 3. 

 
In dit boekje staan een aantal belangrijke en praktische zaken over dit schooljaar 

in groep 3.  
 
Wie staat er voor de klas? 

Groep 3a:  
Annie Oostenbrink.  
Groep 3b:  
Pascalle Bollema.  
 

Stagiaires 
Op dit moment is nog niet bekend welke studenten er in de verschillende 

groepen komen. We brengen u op de hoogte via de weekmail. 

 
Communicatie 
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden nodigen wij u van harte uit om bij 

ons te komen. Spreek ons aan voor- of na schooltijd of stuur een bericht in 
Social Schools. Dan overleggen we op dat moment of maken we ter plekke een 

afspraak. Graag in de eerste week aangeven via Social Schools wanneer uw 
kind(eren) naar de BSO gaat (vaste dagen).  

 
Niet dringende zaken en/of praktische zaken kunnen via de Social Schools 
worden doorgegeven. Wanneer u een bericht stuurt, mag u binnen 3 werkdagen 

een reactie verwachten. Voor dringende zaken geldt: een beller is sneller.  
 

Schooltijden 
De school gaat om 8.05 uur open, om 8.15 uur start de les.  
 

 aanvangstijd eindtijd 

Maandag 8.15 uur  14.15 uur 

Dinsdag 8.15 uur  14.15 uur 

Woensdag 8.15 uur  12.15 uur 

Donderdag  8.15 uur  14.15 uur 

Vrijdag  8.15 uur  12.15 uur 

 
Pauze 

De kinderen hebben in de ochtend en tussen de middag een kwartier de tijd om 
te eten en te drinken. Eten dat niet opgaat wordt weer meegegeven naar huis, 

zodat u ook kunt zien wat er daadwerkelijk gegeten is. Denkt u aan een gezonde 
pauzehap/lunch? Drinken in bekers heeft onze voorkeur t.a.v. het milieu. 
 

Etui 
In groep 3 krijgen de kinderen allemaal eigen werkmateriaal, zoals potloden, etc. 

Het is daarom erg handig als uw kind op de eerste schooldag een etui (leeg, niet 
te groot) meeneemt naar school. Hier passen al hun spulletjes in en dit voorkomt 
veel gezoek in de la. 

 
Chromebook 

De kinderen krijgen in het begin van het schooljaar een eigen chromebook. 
Hiervoor hebben ze een koptelefoon/oortjes nodig. Wilt u deze 
koptelefoon/oortjes (met naam) in de tweede schoolweek meegeven. Om schade 



 

 

aan de koptelefoons te voorkomen is het handig om de koptelefoon in een zakje, 

etui, o.i.d. te stoppen.  
 

Gymnastiek 
De kinderen krijgen twee keer in de week gymles van een vakdocent.  
Graag iedere maandag een gymtas met hierin gymkleding en schoenen met een 

stroeve zool die uw kind zelf aan kan trekken. Kan uw kind geen veters strikken, 
dan graag schoenen zonder veters.   
Iedere vrijdag gaat de gymtas weer mee naar huis.  
Wanneer uw kind niet mee kan gymmen, meldt u dit dan bij de 
groepsleerkracht? 
 
Startgesprek 

Dit jaar zijn de startgesprekken van 26 september t/m 7 oktober. Alle ouders 
worden hierbij aan het begin van het schooljaar uitgenodigd., Doel van dit 
gesprek is de wederzijdse verwachtingen uit te spreken voor het schooljaar en de 

benodigde informatie over uw kind te delen.  
 

Portfolio-gesprekken 
Bij ons op school is het gebruikelijk dat uw kind jaarlijks een portfoliogesprek 

heeft. Deze kind-oudergesprekken voeren we vanaf de kleutergroepen. Ook in 
groep 3 wordt er een datum gepland, waarop uw kind zelf gaat vertellen over 
zijn/haar ontwikkeling en vorderingen aan de hand van verzameld werk. U krijgt 

hier t.z.t. een uitnodiging voor. 

 
”Dit ben ik” 

Aan het begin van het schooljaar presenteert elk kind zichzelf aan de hand van 5 
meegebrachte spullen. 
Het schema met de datum waarop uw kind aan de beurt is en de uitleg wordt 

aan het begin van het schooljaar verstuurd. 
 

Toiletgebruik 
De kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werken naar de wc, zij hoeven 
hiervoor geen toestemming te vragen. Er hangen bij de deur 2 kaartjes die de 

kinderen omdraaien, zodat duidelijk is dat de wc bezet is. 
Tijdens de uitleg/instructie is het de bedoeling dat de kinderen blijven zitten, 

tenzij het echt niet anders kan. Wilt u uw kind thuis eerst nog even laten 
plassen? Om de toiletten zo schoon mogelijk te houden willen we graag dat ook 
de jongens zittend plassen. 

 
Verjaardagen 

Om 9.30 uur zingen we voor de jarige en mag er getrakteerd worden. 
Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u om uitnodigingen voor evt. 
feestjes buiten school aan genodigden uit te delen. De verjaardagen van de 

meesters en juffen vieren wij op onze meesters- en juffendag aan het eind van 
het schooljaar.  

 
Cadeautjes verjaardagen 
Op onze school maken wij geen vader- en moederdag cadeautjes.  

 
Ouderportaal van Parnassys 



 

 

Onze school werkt met Parnassys. Dit is een informatiesysteem waarin wij alle 

informatie over uw kind verwerken. Cito uitslagen, oudergesprekken en 
handelingsplannen zijn hierin voor u als ouder terug te lezen. U heeft hiervoor 

een inlogcode nodig. Deze heeft u gekregen op het moment waarop uw kind in 
groep 1 gestart is. Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u contact opnemen 
met janny.petter@stichtingopkop.nl. 

 
Informatieavond 

Dit jaar houden we de informatieavond op dinsdag 13 september om 19.30 uur.  
 
Tenslotte 

Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en eventuele vragen wegneemt. In 
combinatie met de nieuwsbrieven, de weekmails en de schoolkalender 

verwachten wij u voldoende te zullen informeren. Als er nog vragen, 
opmerkingen of tips zijn, dan horen wij die graag. 
 

Met vriendelijke groet, 
Leerkrachten van groep 3. 


