
                                                                                                                        
 

    Nieuws 3 uit 
     
 

                                                                                  

Technisch lezen/taal 

Deze week zijn we begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, 

m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de 

kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer 

woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.  

Deze week zijn we begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. In deze 

kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van 

Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema 

van deze kern is dan ook: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken 

hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat 

wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, 

ondertussen, het weekend, enzovoorts.  

In deze kern leren de kinderen de volgende vijf letters: 

n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 

geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet 

als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal.  

 

 

 

Rekenen                                       

Bij het rekenen ronden we deze week blok 2 af. Volgende week maandag starten we alweer met blok 

3. In dit blok zijn we bezig met: 

 het tellen tot en met 20 

 de plaats op de getallenlijn (welk getal komt voor…?, welk getal komt na….?) 

 de betekenis van getallen 

 het tellen in sprongen van 2 

 het splitsen van de getallen tot en met 10 

 het optellen en aftrekken tot en met 10 in buscontext 

 verstoorde verhoudingen 

 het begin van het klokkijken met de hele uren 

 

                                 .    

Uw kind krijgt volgende week een inlogcode voor Rekentuin mee 

naar huis. Dit is een computerprogramma dat op school, maar ook 

thuis geoefend kan worden. Na het inloggen komt uw kind in een 

tuin met rekenspelletjes. Door het spelen van deze spelletjes 

groeien de plantjes. Het niveau van de spellen wordt automatisch 

aangepast aan het niveau van het kind.  

Het zou fijn zijn als uw kind ook thuis hiermee gaat oefenen.  
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Kinderboekenweek 

Op 3 oktober begint de kinderboekenweek met het thema “vriendschap”. De  

kinderboekenweek zal worden geopend met een vertelling door vertelgroep 

Verve. Boeken met dit thema zullen centraal staan tijdens het voorlezen. 

Tijdens het hoekenwerk in de middag zullen opdrachten worden verwerkt 

die ook met dit thema te maken hebben. Tijdens de kinderboekenweek 

wordt er per klas een wedstrijd gehouden. In onze groep gaan de kinderen 

een tekening maken over “mijn vriend”. De kinderen stemmen daarna zelf 

welke tekening zij het mooiste/beste bij het thema vinden passen. Op de 

gezamenlijke afsluiting met alle klassen worden getoond. De winnaar krijgt 

een klein prijsje. 

 

Algemeen 

U merkt waarschijnlijk dat het leren in groep 3 erg snel gaat. Daarom blijft het belangrijk om ook in de 

vakantie goed te blijven lezen met uw kind. Herhalen is hierin dan ook erg belangrijk. U kunt gerust de 

leeshuiswerkbladen, die uw kind vanaf deze week mee naar huis krijgt nog eens met uw kind lezen. 

Uiteraard kunt u ook leesboekjes bij de bibliotheek lenen. Afwisseling in het lezen van woorden en 

verhalen bevordert het leesplezier en de motivatie. Door veel te oefenen en te herhalen zult u merken 

dat het leestempo van uw kind hoger zal worden en het plezier in lezen zal vergroten.  

Om het lezen in de vakantie te stimuleren krijgt uw kind voor de herfstvakantie een beloningskaart  

mee naar huis. Na de vakantie mag uw kind deze weer mee naar school brengen en een beloning bij 

de juf komen halen.  

In de vakantie kan uw kind ook op Rekentuin blijven oefenen. 

 

Wist U dat…. 

 wij het erg fijn vonden om vele ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes te mogen 

begroeten op de informatiemarkt. De “gidsen” van groep 3 hebben hen fantastisch rondgeleid 

en alles laten zien. 

 we heel veel plezier hebben gehad op schoolreis naar speelboerderij de Hooiberg.  

 er op vrijdag 5 oktober een studiedag gepland staat. 

 

We wensen u alvast een fijne herfstvakantie toe en zien alle kinderen graag weer uitgerust op 22 

oktober terug.                                                         
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://hdwallsource.com/mushroom-wallpaper-27498.html&psig=AOvVaw2xIlJyH11otINsbxlc1w2F&ust=1507129169868792
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEpKuao9HdAhUSDuwKHXvzABQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/debiebvoordezaa/kinderboekenweek-2018/&psig=AOvVaw2zx0Sg9RwVpp7jDqrrGDZh&ust=1537797213940658

