
 
 

                                                                                                                        
 

    Nieuws 10 uit 
     

 

                               
Na een heerlijk weekje vakantie hebben we maandag en dinsdag kern 8 afgerond met de toetsen die 
bij de methode horen (woordleestoets, spellingstoets en een begrijpend lezen toets). 
 

Technisch lezen/taal 
Vandaag zijn we gestart met kern 9 met als thema “Hoe kan dat?” 

In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van 

de buitenschoolse opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit 

de kraan. Hoe kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei zaken over 

techniek, doen ze zelf proefjes en schrijven daarover ook een verslagje. Ze 

leren woorden als: het apparaat, de buis, de elektriciteit, de vonk, de storing, de 

magneet en het gereedschap.                                  

 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn: 

 samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: 

hijskraan; 

 woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of 

achteraan, zoals: strik en markt; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei; 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte; 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel; 

 woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken; 

 woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel. 

 

Spelling 

We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze aan het 

eind van de kern worden beheerst: 

 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; 

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

Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, waaronder ook 

woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), 

zoals: half, wilg, melk, helm, tulp, slurf, berg, vork, warm, harp en hoorn. De kinderen leren dat die 

letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze er geen letter tussen moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ (en niet 

‘melluk’). 

 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte 

tekstjes en leren na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil 

te staan bij de betekenis van de verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enzovoorts).  

Het stappenplan met de W-vragen en H-vragen (wie?, wat?, waar?, wanneer?, waarom?, hoe?, enz.) 

zullen we hierbij gaan gebruiken.  
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Leesbevordering 

Plezier hebben in het lezen is erg belangrijk. In de klas mogen de kinderen regelmatig vrij lezen of 

voorlezen.  

Vanaf kern 9 kunnen de kinderen in de Bieb van de oefensoftware vragen 

beantwoorden over de boeken die ze hebben gelezen, ook boeken die ze 

eventueel thuis hebben gelezen. Dit zijn geen controlevragen, maar vragen 

om de leeservaring van kinderen te verdiepen. Hopelijk draagt dit ook bij aan 

het leesplezier van kinderen. 

 

Rekenen 

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 9. In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod: 

 Tellen tot en met 100 (heen en terug), ook in sprongen van 2, 5 en 10 

 Plaatsen van de getallen tot en met 60 op de kaartjesgetallenlijn 

 Inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen 

 Aftrekken onder de 20, zonder overschrijding van het tiental 

 Memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot en met 10 

 Betekenis verlenen aan getallen in diverse situaties 

 Benoemen van en betalen met alle munten tot en met 1 euro en hierbij hun onderlinge relaties 

weten. 

                                             
 

Leuke eenvoudige rekenspelletjes om samen thuis te doen: 

 Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en 

naar huis loopt) noem je samen  de sprongen. 

 Kinderen thuis laten “spelen” met munten tot en met 1 euro, zodat deze munten vertrouwd 

raken. (Wat heb je liever, 2 munten van 10 cent of 1 munt van 20 cent) 

 Winkeltje spelen met echte munten. 

 Spelletjes met 2 dobbelstenen (optellen van 2 getallen) 

 2 Kaarten uit een stok kaarten laten trekken (de ene keer optellen, de andere keer aftrekken). 

Hierbij niet het tiental overschrijden.   

 Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel) 

 Dartspel: optellen van 3 cijfers (gooien met 3 pijlen) 

 Tijdens een autorit optel- en aftreksommen maken met behulp van de cijfers op de 

nummerborden van andere auto’s. 

 Oefenen op Rekentuin 

 

Wist U dat… 

 de kinderen op 22 maart a.s. hun tweede rapport mee naar huis krijgen. (Mocht u het 

rapporthoesje nog thuis hebben, wilt u dit dan bij ons inleveren). 

 de kinderen erg genieten en plezier hebben tijdens de muzieklessen van meneer Vincent. 

 de meeste ouders zich hebben aangemeld bij Parro, de klasapp, waarop we snel een berichtje of 

foto’s kunnen plaatsen.                                                                                                                                                                                                                  
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