Basisschool
St. Aloysius
groep 3a

Welkom
Deze informatiefolder geeft u een kort overzicht van de
praktische zaken die voor u van belang zijn voor uw kind
in groep 3. Voor meer informatie kunt u de schoolgids en
onze website raadplegen. Mocht u nog vragen hebben,
kunt u altijd bij Lia en Annalies terecht. Wij wensen u en
uw kind een fijn schooljaar toe!

Leerkrachten

• Lia van Diermen
l.vandiermen@aloysius-school.nl
• Annalies Nieuwenhuizen
a.nieuwenhuizen@aloysius-school.nl

Praktische zaken

Start schooldag
Om 8:20u uur gaan de deuren van de school open voor de
leerlingen, waarna om 8:30u uur de les begint.
Uw kind heeft een eigen kapstok waar de jas en tas aan
gehangen kan worden.

Technisch lezen

We werken met de methode veilig leren lezen. Laat uw
kind ook thuis werken met het computerprogramma veilig
leren lezen. De inlogcode krijgt u per mail.
Het doel is om elk kind aan het eind van groep 3 minimaal
op AVI E3 te hebben. De doelen van elke kern hangen
aan het prikbord in de gang.
Na elke kern krijgt uw kind
een diploma mee naar huis.
Achterop het diploma staat de
score van de toets.

Eten en drinken
Halverwege de ochtend en tijdens de lunch eten en
drinken de leerlingen samen in de klas. Wij zien graag
dat de kinderen gezond eten en drinken mee naar school
krijgen.

Spelling

Einde schooldag
Vijf minuten voordat de school uit is, zal groep 3 aanstalten maken om naar buiten te lopen. Zo zijn wij net iets eerder buiten dan alle andere groepen en houden we beter
overzicht. Uw kind meldt zich af bij de leerkracht.

Rekenen

Verjaardag
Rond de verjaardag van uw kind, mag er een gezonde
traktatie uitgedeeld worden in de klas. Overleg het
moment van vieren vooraf met de leerkracht. U mag daar
nog bij aanwezig zijn. Lolly en kauwgom gaan in de tas
mee naar huis.
Uitnodigingen voor feestjes niet op school uitdelen, maar
privé rondbrengen.

Engels

We werken met de methode Take it easy. De leerlingen
worden van groep 1 t/m 8 ondergedompeld in de taal door
de leerkracht voor de klas en door de native speaker die
de lesstof via het digitale schoolbord presenteert en uitlegt.

Vanaf kern zes wordt er aandacht besteed aan spelling.
Ze krijgen dagelijks een dictee, welke door de kinderen
zelf wordt nagekeken, en besproken. Foute woorden worden nog eens opgeschreven.
We starten dit jaar met een nieuwe rekenmethode:
‘Semsom’, waarbij bewegend leren centraal staat. Dit
verhoogd de motivatie en concentratie voor de leerstof.
Elke week staat er één doel centraal. Op deze manier
verloopt de overgang van groep 2 naar 3 soepel en zijn de
kinderen goed voorbereid op de rekenmethode van groep
4 t/m 8.

Vreedzaam

De Vreedzame School heeft tot doel het verbeteren van
het sociale en emotionele klimaat in klas en school.
Het centrale thema van De Vreedzame School is het
oplossen van conflicten op een andere manier dan met
geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en
ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen,
zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn,
en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor
ontstaat een beter leer- en werkklimaat. Bij de kinderen
wordt hier speels aandacht aan gegeven door de poppen
Koosje en Roosje.

Minitrip/schoolreisje

In de groepen 1-4 gaan we elk jaar met de bus op schoolreisje.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Faqta voor WO. De vakken
geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en techniek worden
geïntegreerd aangeboden. Ook komt mediakennis aan
bod.

Cultuur educatie

Het vak muziek wordt gegeven door Cathrine Malcorps-dahler. Ook bereid elke groep één keer per jaar een
podium voorstelling voor. Daarnaast verzorgt Janine Slot
meerdere kunst projecten per jaar waarbij zij de kinderen
de hele dag onderdompelt in kunst en cultuur.

Gym

We gymmen één keer per week. Twee keer in de week
wordt er ‘s middags een half uur extra buiten gespeeld.
Bij elke vakantie gaan de gymkleren mee naar huis om
gewassen te worden. Let ook op gymschoen maat.

Schrijven

We werken met de schrijfmethode Klinkers. De kinderen leren elke week twee letters tot aan januari en deze
worden ook als schrijfletter aangeboden. Zo kunnen ze
oefenen in het groot met de schrijfletter. Vanaf januari
starten we met het schrijven tussen de lijntjes.

Catechese

In de klas werken we met de methode Hemel en Aarde
en/of Bijbelverhalen. Het gaat hierbij over omgaan met
elkaar, elkaar waarderen en accepteren, het katholieke
aspect en informatie over andere geestelijke stromingen.

Vieringen

De belangrijkste vieringen op school zijn: Sinterklaas, de
Adventsviering, Kerst, Carnaval en Pasen.

Speelgoed

Voor elke vakantie is er een speelgoedochtend.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Als u merkt dat het met uw kind niet gaat, hij/zij zit niet
lekker in zijn/haar vel of er komt thuis iets uit waarover u
zich zorgen maakt dan is het fijn om snel de informatie
te delen met ons. Uw kind moet zich zo prettig mogelijk
voelen. U kunt een bericht via Parro sturen. Ook om uw
kind ziek te melden.

Zorg

De intern begeleider van onze school is Anneke Pietersen.
Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft
coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt
leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ze
voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het
kind.

Contactgegevens

Kerkstraat 32, 3741AK, Baarn
035-5412641
info@aloysius-school.nl
www.aloysius-school.nl

