
                                                                                                                        
 

    Nieuws 4 uit 
     
 

    

Hopelijk is iedereen na een zonnige herfstvakantie goed uitgerust en kunnen we weer enthousiast aan 

de slag om nieuwe dingen te leren.  

                                                                               

Technisch lezen/taal 

Deze week zijn we begonnen met kern 3 van Veilig Leren Lezen. Het thema van deze kern is: ‘Hoe 

voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren de kinderen onder andere 

de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens. 

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat 

komen; hij heeft dan ook duizend dokters.  

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen 

de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd 

(eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere 

kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan. 

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één 

lettergreep met de al aangeboden letters, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen 

en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de 

gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en 

maken.  

Na kern 3 vindt er een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 

en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd, maar ook de letters die nog 

niet aangeboden zijn maar die uw kind misschien toch al kent. Daarnaast toetsen we 

zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer 

observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. 

Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).  

Oefensoftware Veilig Leren Lezen 

Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer. 

Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen 

oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Door ook thuis te oefenen kunnen de 

kinderen punten verdienen waarmee ze hun boomhut in het programma mooi kunnen inrichten. En 

ondertussen werken ze aan hun leesvaardigheid en hun woordenschat! 

Om toegang tot deze software te krijgen, hoeft u alleen uw e-mailadres aan ons door te geven. U 

ontvangt dan een mail met een inlogcode. Daarmee kunt u inloggen op de thuisversie. U vindt daar 

een handleiding (onder het vraagteken) en meer informatie over leren lezen. 
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Rekenen                                       

Deze week ronden we blok 3 af. Volgende week starten we met blok 4. Tijdens dit blok gaan we aan 

de slag met het tellen tot en met 30, optellen tot en met 10 in geldcontext, het splitsen van getallen 

boven de 10 in tientallen en eenheden, vergelijken van grote aantallen en het vergelijken van 

oppervlakten.  

 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk om het splitsen van de getallen tot en met 10 goed te blijven oefenen. Wanneer 

kinderen de getallen goed kunnen splitsen, dan is dit een voordeel voor de erbij- en erafsommen die 

later dit schooljaar aan bod komen. U kunt het splitsen thuis oefenen met behulp van blokjes, knikkers, 

potloden, snoepjes, boontjes, etc. Voorbeeld: U legt 7 blokjes op tafel. U laat 4 blokjes liggen en haalt 

er 3 weg. Uw kind moet zeggen hoeveel blokjes U heeft weggehaald. Het is belangrijk dat u dan het 

sommetje 7 is 4 en 3 hierbij herhaald. Het is de bedoeling dat uw kind hierdoor steeds vlotter gaat 

automatiseren. Uiteraard komt het splitsen regelmatig aan het begin van de rekenles aan de orde met 

behulp van het wisbordje, dat elk kind heeft. Klassikaal worden korte opdrachten gegeven, waarna de 

kinderen zo vlug mogelijk het antwoord op hun wisbordje moeten opschrijven. Op deze manier zijn alle 

kinderen actief en enthousiast bezig.  

 

 

 

 
Schrijven 

Zoals u weet, leren we de letters van Veilig Leren Lezen ook meteen te schrijven in schrijfletters. Het 

is de bedoeling dat vanaf het moment dat de letter aangeboden is, de kinderen deze letters gaan 

toepassen als zij woorden schrijven. De letters worden nog “los” van elkaar geschreven. Het kan dus 

voorkomen dat een woord uit schrijfletters en “eigen letters” bestaat. Pas vanaf kern 7, als alle 

schrijfletters zijn aangeleerd, gaan we aan elkaar leren schrijven.  
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