
 
 

                                                                                                                        
 

    Nieuws 11 uit 
     
 

                               
 

Technisch lezen/taal                              
Het voorjaar is in volle gang, en alles groeit en bloeit! Ook de leesvaardigheid van de kinderen neemt 

toe. Deze week zijn we gestart met kern 10. Deze kern heeft als thema: Kijk eens om je heen! Het 

thema sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren.  

In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd 

met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals 

weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren 

woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, 

schuilen en de stortbui.  

 

Woordtypen in kern 10 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn: 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: 

leeuw, nieuw en duw; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst; 

 woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: 

bomen; 

 woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste 

lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen; 

 woorden van één of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, 

-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien; 

 woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, 

zoals: leeuwen en ruwe. 

 

Spelling 

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

eind van de kern worden beheerst. 

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die 

beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), 

zoals: dwerg en sterk. 

 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze 

kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen 

waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door 

het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.  

 

 

Rekenen 

Bij het rekenen zijn we begonnen aan blok 10, hier zal het volgende aan bod komen:  

* Opbouw van de getallenrij tot en met 100 en tellen tot en met 100 (heen en terug) op de 

kralenketting.  

* Markeren van getallen tot en met 100 op de kralenketting  
* Automatiseren van de splitsingen van getallen tot en met 10  
* Bij een splitssom twee optellingen en twee aftrekkingen maken  
* Verwisseleigenschap bij het optellen  
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* Bij optellen en aftrekken de splitssom als hulpssom gebruiken  
* Gewichten vergelijken  
* Benoemen van en betalen met alle munten en de briefjes van 5, 10 en 20 
euro; hun waarde weten. 
 

Gymles 

Vanaf 9 april krijgen wij 4 weken lang judoles tijdens 

de gym. Een gastdocent komt deze lessen geven. We leren hierbij over respect, 

samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Op 

vrijdag 21 juni a.s. hebben we van 10.00-11.00 uur in sporthal Den Ekkerman 

een judoafsluiting met deelnemende scholen.  

 

 

Wist U dat… 

 op vrijdag 12 april de Koningsspelen plaatsvinden en dat deze dag in het teken staat van sport, 

spel en plezier. 

 op19 april om 14.30 uur de kinderen kunnen gaan genieten van een welverdiende meivakantie. 

 het belangrijk is om ook in de vakantie te blijven oefenen met lezen en rekenen. 

 dit kan met de leeshuiswerkbladen en de oefensoftware van Veilig Leren Lezen en Rekentuin.  

 wij iedereen alvast hele fijne paasdagen en een fijne vakantie toewensen en graag alle kinderen 

weer op maandag 6 mei terugzien op school.   
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