
Groep 3 juf Lidewij/Alice 
Welkom op de pagina van groep 3! 
Volg op deze site wat we allemaal hebben gedaan! 
Veel lees- en kijkplezier. 
                             Floris - Tieme - Luca - Sjors - Sietse - David - Jurre - Collin - 
                                   Mirte - Kaylee - Puck - Thomas - Daniel - Jet - Isa -  
                                                 Tristan - Jasmijn - Alain - Noah 
                                                        juf Lidewij en juf Alice 
 De nieuwste activiteiten staan steeds bovenaan zodat u niet telkens naar beneden hoeft te scrollen! 

Kunst tentoonstelling 
In de laatste periode van groep 3 stond het thema "KUNST" centraal.  
We bekeken kunst van beroemde kunstenaars zoals Vincent van Gogh, Keith Haring en Mondriaan. 
Daarna hebben we zelf kunst gemaakt zoals 'de meesters' dat ook deden. 
We keken ook naar de bouwkunst zoals de bolwoning, de kubuswoning of beroemde bouwwerken 
als de Eiffeltoren. Met onze zelf gemaakte bouwtekening hebben we vervolgens ons eigen bouwwerk 
gemaakt. 
Dit project werd afgesloten met een druk bezochte tentoonstelling. 
Foto's van dit project kunt u hier zien. (het laden van de foto's kan even duren) 

proefjes 
  

 
  

We hebben allerlei 
proefjes gedaan. Zo zagen 
we wat bleef drijven en 
wat zinkt. Een liniaal leek 
in het water wel geknakt 
te zijn.  
We gingen raden wat eerst 
beneden is; een munt of 
een veertje bijvoorbeeld. 
Op de foto's is te zien wat 
we allemaal gedaan 
hebben; klik dan hier  

 
  

de grote rekendag 
  

 
  

 Woensdag 22 maart was 
´de grote rekendag´. 
Na een grootse opening 
met onze huisnummers 
hebben we de hele 
ochtend gewerkt aan 
allerlei rekenspelletjes. Zo 
hebben we domino 
gespeeld, nummers 
gegooid, keken we naar 

  

https://myalbum.com/album/6p9QVWUNpEBy
https://myalbum.com/album/oIhV1ZTwoJZZ


onze persoonlijk nummers 
zoals aantal tenen, 
hoeveel mensen wonen in 
ons huis e.d.  
tot slot zijn we nog 
creatief aan het werk 
geweest en hebben we 
´keerkunst´ gemaakt. Met 
rekenfiguren maakte de 
kinderen een schilderij 
waarbij alles ook in 
spiegelbeeld gemaakt 
moest worden. 
Een leuke een geslaagde 
rekenochtend! 
klik voor foto´s hier! 

 

tennisles 
  

 
  

Dinsdag 7 maart hebben we een hele leuke tennisles gehad. 
Natuurlijk begonnen we met een warming up, gevolgd door een paar 
spelletjes voor de balvaardigheid. Tot slot hebben we nog met 
tennisrackets geoefend. Kijk hier voor enkele foto's  

het letterfeest 
  

 
  

JOEPIE; WIJ KENNEN ALLE LETTERS!!! 
Dit hebben we gevierd met het letterfeest. 
Alle kinderen hebben laten horen dat ze 
alle letters, maar ook woorden en zinnen 
kunnen lezen. Dit deden we met een versje, 
een verhaaltje en een liedje. 
Natuurlijk kregen alle kinderen een echt 
letterdiploma! GEFELICITEERD ALLEMAAL. 
foto's van dit feest kunt u hier zien! 

 
  

naar de bibliotheek 

https://myalbum.com/album/E7aehxqW2MNd
https://myalbum.com/album/4o6qIElWIDXu
https://myalbum.com/album/wteCOrbIrpY9


 
  

Maandag 16 januari hadden we een leerzaam en gezellig uurtje in de 
bibliotheek. We kregen een rondleiding door de bieb, werden 
getrakteerd op een leuk boek en het uur werd afgesloten door een 
spannende kwis. 
Alle kinderen weten nu dat ze gratis naar de bieb mogen. 
Nog enkele foto's ziet u hier.  

kerstdiner 

 

Donderdagavond hadden we  een geweldig kerstdiner. Alle ouders 
hadden voor iets lekkers gezorgd en de kinderen hadden mooie 
kleding aangetrokken. Het kerstdiner kon beginnen. 
Met een gezellig kerstmuziekje en de open haard aangestoken 
genoten we van allerlei lekkere hapjes. Enkele foto's van groep 3 
kunt u hier zien.  

  

Sinterklaas 
  

 
  

Sinterklaas is weer in het land en dat is ook 
in groep 3 te zien. Het lokaal is al helemaal 
versierd. 
We zingen, knutselen, lezen en maken 
werkjes in sinterklaasstijl. 
Hier zijn enkele foto's van het 
hoekenwerk. 
Hier staan foto's van het bezoek aan het 
huis van Sinterklaas. 
Hier voor foto's van het bezoek van sint en 
zijn pieten op school 

  

 

  
acrobatiek in de gymles 

 
  

Tijdens de gymles leek het wel een circus. 
Juffrouw Joyce had een leuke gymles gegeven waarbij 1 onderdeel 
acrobatiek was. 
De kinderen lieten heel veel leuke kunsten zien. 
Enkele foto's ziet u hier  

Kinderboekenweek 
  

  Kinderboekenweek 2016 
voor altijd jong!! 

  

https://myalbum.com/album/Ou4PRErYjsR9
https://myalbum.com/album/QVgk8fITJlpE
https://myalbum.com/album/8spk7ZW8JMVX
https://myalbum.com/album/knSsyueCDYQI
https://myalbum.com/album/mlZ7r1hhBW9U
https://myalbum.com/album/UYbDcynFeIm6


 
klik voor foto's van de 
opening  hier 

Het begon met een grandioze opening 
in de speelzaal. De stagiaires van onze 
school namen ons mee in een reis 
door de tijd. 
Dinsdag 11 oktober kregen we een 
workshop; een voorleesverhaal met 
vertelkastje. Daarna mochten de 
kinderen dit verhaal spelen.  
Ook kwamen heel veel opa's en oma's 
op bezoek. We lieten zien hoe wij in 
2016 leren lezen.Klik voor foto's van 
het bezoek van opa's en oma's hier 
  

 
klik voor foto's van de 
workshop hier 
  

  
Dag van de leraar 
  

 
  

 
  

 5 oktober; de dag van de leraar! 
's morgens werden we al verwend met een mooie bloem 
van alle kinderen. 
Ze staan allemaal te stralen in een grote bloempot. 
Maar er waren nog meer verrassingen!! We mochten 
plaatsnemen in een echte beauty salon. Hier kregen we 
een lekker sapje, werden onze nagels mooi gelakt, kregen 
we een lekker maskertje én ook nog een voetenbadje. 
Wat een verwennerij. 
De juffen kunnen er weer tegenaan! 
klik voor meer foto's; hier 

  

De eerste weken in groep 3 

 

Het schooljaar is weer begonnen! 
In de eerste weken van groep 3 hebben we 
al veel gedaan. 
We leerden letters, woorden, cijfers en 
gingen ze ook al schrijven. 
Maar we hebben ook nog fijn gespeeld; 
bouwen, knutselen, kleien, kleuren, een 
spelletje spelen of in de dierenhoek 
spelen. 
Enkele foto's kunt u alvast hier vinden.  

 

https://myalbum.com/album/ugAwii43H9vJ
https://myalbum.com/album/SYoBG1tuLoMd
https://myalbum.com/album/YOirth0FXlVh
https://myalbum.com/album/6tGcD54vqDxf
https://myalbum.com/album/jlEd6Ss6IPjb


 

de letterboom 
Floris heeft al hard gewerkt aan zijn letterboom. 
Na elke kern van taal krijgen de kinderen een stuk van de  
letterboom mee naar huis. Zo groeit de boom langzaam uit 
tot een hele grote letterboom. 
  
Is die bij iedereen al zo mooi? 
  

 


