
 
 

                                                                                                                        
 

    Nieuws 12 uit 
     
 

                               
Na een heerlijke meivakantie zijn we afgelopen maandag gestart met de vakantieverhalen van de 
kinderen. De kinderen hebben veel gedaan en beleefd in de vakantie.   
 
Technisch lezen/taal                              
Kern 10 van technisch lezen ronden we deze week af en begin volgende week zullen we de 
bijbehorende toetsen afnemen. Daarna starten we volgende week woensdag met kern 11. Daarom 
zullen de kinderen het nieuwe leeshuiswerk een keer op woensdag in plaats van maandag mee naar 
huis krijgen.  
 

Het thema van kern 11 “Wat bewaar jïj?” sluit prachtig aan bij ons schoolbrede 

project Kunstweken waarover u later in deze nieuwsbrief meer leest. 

In het ankerverhaal van deze kern moeten de kinderen van groep 3 beslissen 

waar zij naartoe willen: het Botjesmuseum of het Kunstmuseum (Bom of Kum?). 

In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel 

kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen. Op de thematafel zullen 

we allerlei zaken uitstallen die te maken hebben met de onderwerpen 

‘museum’, ‘verzamelen’, ‘kunstwerkjes’ en ‘hobby’s’. Woorden die daarbij aan bod komen zijn onder 

andere: het album, breekbaar, de dino, het oudst, iets dubbel hebben en de tentoonstelling.   

 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn: 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk; 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging; 

 samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken; 

 verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: 

leesboekje, bezempje en appeltje; 

 woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt; 

 woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en 

vertellen. 

 

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 maken de kinderen kennis met één nieuwe 

spellingcategorie, namelijk samengestelde woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en 

viltstift. 

 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes 

met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de 

kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken 

de opdrachten regelmatig met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te 

kunnen begrijpen te vergroten. 
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Rekenen 

Bij het rekenen zijn we afgelopen maandag begonnen met blok 11. We gaan aan de slag met de 

overstap van de kralenketting naar de getallenlijn. Het is hierbij belangrijk dat de kinderen secuur en 

precies tellen. Tevens gaan we tellen met sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud, splitsen van 

getallen tussen 10 en 20 in 10 en de rest (18 = 10+8). Bij de aftreksommen gaan we de splitssom als 

hulpsom gebruiken.  

We gaan ook vijfkubers (na)bouwen en maken hiervan een plattegrond.  

Daarnaast staat het memoriseren van splitsingen tot en met 10 en het memoriseren van optellingen 

en aftrekkingen tot en met 10 centraal. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO-toetsen 

In de eerste weken van juni worden de CITO-toetsen E3 afgenomen. Naast rekenen, spelling, AVI en 

DMT zal ook de toets begrijpend lezen aan bod komen. 

 
Gymles 

Bij de judoles zijn de kinderen erg enthousiast en zien we dat alle kinderen veel 

plezier beleven aan deze lessen. Volgende week is het al weer de laatste 

judoles, waarna we op vrijdag 21 juni aan een afsluitende judoclinic in sporthal 

Den Ekkerman zullen deelnemen. Houdt u deze datum alvast vrij om ons te 

helpen?  

 

 

Kunstweken 

De komende vier weken staat schoolbreed het project Kunstwerk centraal. Dit jaar gaan we aan de 

slag met “Kunstweken”. In elke groep staat een kunstenaar centraal.  

Voor onze groep is dat de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol. Via internet 

hebben de kinderen al kennis met hem en zijn werk gemaakt.  

Volgende week zullen we in zijn voetsporen treden en maakt elk kind een eigen 

kunstwerk. Als alle kunstwerken af zijn, zal elk 

kind zijn/haar eigen digitale museum krijgen waar 

zijn/haar werk wordt tentoongesteld. Uw kind (en 

u) bepalen zelf wie toegelaten wordt tot dit 

museum om het werk te bekijken. Hoe dit in zijn 

werk gaat, krijgt u op een later tijdstip te horen.     
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