
                                                                                                                        
 

    Nieuws 2 uit 
     
 

Algemeen 

Op maandagochtend en vrijdagochtend zal juf Mariëlle Wijnings ook in onze groep zijn. Zij zal 

regelmatig met groepjes kinderen gaan werken.  

 

Burgerschap - groepsvorming       

Zoals u weet zijn we in het kader van Burgerschap begonnen met het project 

groepsvorming. We voeren gesprekken met kinderen over de dingen die zij 

belangrijk vinden voor onze groep, de afspraken waar we ons aan proberen te 

houden en waar indien nodig steeds op teruggepakt wordt. We hebben onder 

de gemaakte afspraken onze naam gezet, zodat iedereen achter deze 

afspraken staat.  

 

Afgelopen donderdagmiddag hebben we de eerste Capoeira-les van meneer 

Makumba gekregen. Capoeira is een dans-vechtsport waar respect naar elkaar toe centraal staat en 

waar het de kunst is elkaar tijdens de dans niet aan te raken. De kinderen zijn reuze enthousiast. De 

komende 3 donderdagen zullen deze lessen een vervolg krijgen.  

Na deze Capoeira les volgen samenwerkingsspellen gegeven door meneer Max en juf Amy, 

studenten bij Cordaad. Hierbij is het de bedoeling dat de groep samen een oplossing voor een 

probleem bedenkt en dit tot uitvoer brengt. Het samenwerken staat hierbij centraal en dit wordt met de 

kinderen besproken. De bedoeling is dat deze manier van leren ook bijdraagt tot groepsvorming.  

Dit betekent dat we de komende 3 donderdagen geen gym zullen hebben en de kinderen op 

donderdag 4 oktober hun gymspullen weer mee moeten brengen.   

                                                                                  

Technisch lezen/taal 

In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op 

heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de 

supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In hun zoektocht 

naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin en een dierenwinkel en 

eindigen ze in de kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren voor. Het thema 

is: ‘Beestenboel’. De kinderen leren onder andere de betekenis van verschillende 

dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij 

dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven). In de klas gaan we een 

thematafel inrichten rondom dit thema. Kinderen mogen hiervoor materialen meebrengen. Het is 

echter niet de bedoeling dat er knuffels meegebracht worden voor op de tafel. We hebben inmiddels 

een leeg wespennest staan, dat we natuurlijk eerst zorgvuldig hebben bekeken. 

 

In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern 

kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. 

Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-

klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we 

‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals 

‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze 

proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen. 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifkvb53IzdAhURJVAKHQNnBkwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hetspectrum-nesselande.nl/groepen/middenbouw/groep-3a/groep-3/&psig=AOvVaw3JD5RqaLQUVxQETC1UdBBS&ust=1535441895142758
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBl-vBy63dAhWOCuwKHa68DjMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aboriginaltourismontario.com/kern-1-veilig-leren-lezen-ag55.phtml&psig=AOvVaw03m8VbCj_jMY7gtfwsGrxA&ust=1536571048028543


Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het 

werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern 

start volledig in kleur was, passend bij de start van het schooljaar. Vanaf kern 1 

hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de 

oefeningen een rustige uitstraling.  

 

 

Rekenen                                       

Bij het rekenen zijn we de komende weken in blok 2 voornamelijk aan het tellen tot en met 15, de 

plaats op de getallenlijn (welk getal ligt voor…?, welk getal ligt 

na….?), tellen in sprongen van 2, het vergelijken van aantallen  

tot en met 15, verhoudingen tussen lengten, het op de juiste 

wijze leren schrijven van de cijfers tot en met 10 en het 

splitsen van de getallen tot en met 6.  

We gaan bij het splitsen leren “bamzaaien”. Vraag uw kind hier de komende weken maar eens naar. 

Uw kind kan dan uitleggen hoe dit werkt, zodat u dit spel met uw kind naar hartenlust kunt gaan 

spelen. 

 

                                  

 

 

 

 
Wist u dat … 
- er op dinsdag 18 september een informatiemarkt van 18.00-19.30 uur plaatsvindt op school. Uw 

kind zal u deze avond rondleiden in de klas en kan u vertellen wat we doen. U bent ook in de 
gelegenheid om in de andere groepen te gaan kijken.  Uiteraard zijn de leerkrachten ook 
aanwezig om vragen te beantwoorden. Wij hopen van harte dat u een kijkje komt nemen. 

- op donderdag 20 september de opening van de speelplaats met mozaïektegels om 11.00 uur 
gepland staat. Deze tegels zijn vorig schooljaar door de kinderen van groep 6, 7 en 8 gemaakt. 
Zij geven aan wat de kinderen belangrijk vinden voor school.  
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