
 
 

                                                                                                                        
 

    Nieuws 9 uit 
     

 

                               
Algemeen 
De afgelopen week hebben we een periode afgesloten waarin we diverse CITO-M3 toetsen hebben 
afgenomen. De resultaten van uw kind kunt u bekijken in het ouderportaal van Parnassys.  
 
Project identiteit 
De kinderen kijken tijdens dit project naar zichzelf en naar de ander: welke eigenschappen horen bij 
mij, maar ook bij de ander? Het is mooi om in de kringgesprekken te horen hoe kinderen zichzelf zien 
en hoe eigenschappen, die ze benoemen volgens hen tot uiting komen. De uitwerking van dit project 
vindt plaats in een “Dit ben ik” boekje. Dit boekje kunt U bij het rapportgesprek in de “Ik-
map” van uw kind bekijken. 
 
Leesproject 
De kinderen zijn volop aan het lezen in de boeken over sport. Ze zijn erg enthousiast als 
ze een boek uit hebben en hiervoor een sticker mogen plakken. Tot aan de 
carnavalsvakantie gaan we door met dit project.  
 
Technisch lezen/taal 

Afgelopen week zijn we gestart met kern 8. Het thema is “Wat kan jij?”  

In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij 

hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest 

met verkleedpartijen en toneelstukjes. Woorden die aan bod komen, zijn 

onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, rommelen, 

verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem 

inhouden, toneelspelen en optreden. 

 

In deze kern leren we weer vele nieuwe woorden en moeilijkheden: 

 woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift; 

 verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu. 

Uiteraard krijgt uw kind deze woorden elke week mee naar huis op het leeshuiswerkblad om ook thuis 

te oefenen met deze moeilijkheden.   

 

Spelling 

Het op de juiste wijze schrijven van woorden wordt steeds belangrijker in groep 3. De 

magnetische letterdoos hebben we de afgelopen periode vaak gebruikt, maar we 

schrijven letters, woorden en een zinnetje ook regelmatig in een oefendictee in ons 

dicteeschrift.  

Aan het eind van de kernen vindt een spellingstoets plaats. Deze resultaten vindt u in 

het ouderportaal van Parnassys. 
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In kern 8 moeten de kinderen de volgende woorden goed kunnen schrijven: 

 woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en 

wesp; 

 eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;  
 woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.  
 

 

Rekenen 

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 8. Hierin tellen we tot en met 50, ook in sprongen van 2, 5 en 

10 (heen en terug). Verder komt de opbouw van de getallenrij tot en met 100, het inprenten van 

getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen aan bod. De kinderen leren de pijlentaal om te 

zetten naar formele notatie, optellen onder de 20 op het rekenrek (zonder overschrijding van het 

tiental). Ze maken kennis met de verwisseleigenschap bij het optellen en gaan 

aftrekken tot en met 10 op het rekenrek, memoriseren van de 

optellingen tot en met 10 en tenslotte gaan ze leren klokkijken met 

hele en halve uren.  

                                                       

 

Het automatiseren van de splitsingen tot en met 10 (het wc-blad, dat de kinderen al een aantal weken 

geleden hebben meegekregen om te oefenen) is van wezenlijk belang om in een vlot tempo te kunnen 

optellen en aftrekken. Het oefenen op de computer met Rekentuin blijft  ook een belangrijke en goede 

oefening.  

Elke rekenles starten we voortaan met race-rekenen. De kinderen moeten in 2 minuten (en later in 1 

minuut) zoveel mogelijk erbij en eraf sommen maken. Zo leren we de kinderen, net als met lezen, het 

tempo in rekenen te verhogen.      5 

---------- 

0   |   5 

1   |   4 

2   |   3 

3   |   2 

4   |   1 

5   |   0 

 

 

 

Wist U dat… 

 we op dinsdag 5 februari bezoek hebben gehad van een medewerker van de bibliotheek en de 

kinderen op I-pads aan de slag zijn gegaan met  “We gaan op berenjacht 2.0”.   

 de kinderen in groepjes op de I-pad zelf een klein verhaaltje in de vorm van een filmpje hebben 

gemaakt. 

 ze hierbij goed moesten samenwerken. 

 ze hieraan veel plezier hebben beleefd. 

 de kinderen 27 februari a.s. een studiedag hebben . 

 we op 1 maart gezellig samen carnaval gaan vieren.  

 we iedereen alvast een hele fijne carnavalsvakantie toewensen.  
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