
 

 

 

Naar groep drie 
Met Flip de beer 

Flip mag een dagje kijken in groep 3. Spannend! Wat is er allemaal anders in groep 3 in vergelijking 

met de kleuterklas?  

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal,  vandaag ben ik op school en we gaan iets spannends doen. Hier is het. Ja, gaan we hier naar 

binnen? Klop maar even aan. Welkom in groep 3/4.  

Ja. We mogen vandaag bij groep 3 kijken. Ik heb een plekje voor jullie gemaakt.  

Met echte groep 3 spulletjes. Oooo, kijk daar eens wat er allemaal aan de muur hangt.  

Het zijn hele andere dingen dan in groep 2. De kinderen zijn ook een stukje groter.  

Hallo Flip. Hoe vind jij het Flip? Gezellig. Nou ik vind het best wel spannend hoor.  Ga maar even hier zitten. 

Dan kunnen jullie het een beetje uitleggen wat er allemaal voor moois op de tafel ligt.  

Oooo fijn. Jullie gaan ons helpen. Lezen! Dan kan je deze, steeds heel goed oefenen en dan kan je sneller 

lezen.  Ahhh, ja ik snap het.   

 

Mis! Nee. Vis!  

O ja. 

Rood – boot. 

O ja.  

Ik kan nog niet lezen hoor. Niet zo goed.  

De kinderen van groep 4 die gaan spelling doen. En wij gaan allemaal klaar zitten. Groep 3 gaat klaar zitten 

om te kijken naar de digibord.  

Het digibord!  

 

A – N – I – IK – R O O S. 

Wauw, dit is leuk zeg. O kijk eens ze mogen ook op de computer! Ja, goed zo. Ja!  De eerste letter die we gaan 

leren is de M.  Mogen we nu zelf gaan schrijven! De M. Oké! Dan ga je eerst leren hoe je de wandelstok van 

opa gaat maken. Goed zo! Hé dat is grappig. De wandelstok van opa. Eerst de wandelstok, en dan de echte M.  

Dus zo leer je schrijven. Eerst de eerste stukje en dan de andere erachter aan. Moet je wel veel oefenen 

natuurlijk. Hé, wat een mooi stafje.  Ik ben zo trots of jullie. Ooooo, we krijgen een cadeautje! Omdat, we het 

zo goed gedaan hebben.  

1 voor Flip. Wauw! Wat mooi. Een rode armband en een blauwe voor jouw. Zullen we nog wat vaker kinderen 

uitnodigen. Ja!  Ooo dat is de juf alweer nou moeten we alweer weg. Misschien willen ze al niet meer mee.  

Nee, ik vond het wel leuk hier, in groep 3. Ik kom jullie toch wel halen jongens.  

Ik denk dat ik anders ruzie krijg met jullie juf, die willen jullie nog helemaal nog niet kwijt die wilt nog niet 



 

 

 

afscheid nemen.  Nee!  Nee, nog heel even wachten. Naar de zomer pas.  

Nee! Dan nemen we voor de zomer afscheid en dan gaan we naar de zomer naar groep 3. 

Tot de volgende keer! Daag!!! Tot de volgende keer.  

 


