
                                                                                                                        
 

    Nieuws 6 uit 
     
 

    

Technisch lezen/taal 

We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 

24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!  

A.s. vrijdag starten we  met kern 5 met het thema “Mag dat wel?” De hoofdrol in 

het ankerverhaal ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje 

Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje 

verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden 

waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding 

om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je 

niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het 

uniform’ komen hierbij aan bod. 

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de 

‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en 

herhalen ze iedere dag.  
 

Rekenen 

In blok 5 bij rekenen gaan we aan de slag met het tellen tot en met 40 en het optellen en aftrekken tot 
en met 10 met meer dan twee termen. We gaan tientallen en eenheden samenvoegen, leren 
aanvullen tot en met 10, 15 of 20 en we gaan werken met verschillende vormen met hetzelfde 
oppervlak. 

 

 

 

Het schrijven van de cijfers is soms best lastig. Als  je een cijfer omdraait, staat er iets anders: 26 of 
62. Het is belangrijk dat kinderen weten hoe dit cijfer is opgebouwd. Je hoort 6 en 20. We leren dat de 
6 over de 0 van 20 schuift en we leren dat wat je het eerste hoort, achteraan komt te staan. Dit kan 
verwarrend zijn, omdat we woorden juist van links naar rechts lezen. 
Er wordt dus weer hard gewerkt en veel geleerd deze periode.                                                       
 

Enkele leuke spelletjes om verschillende rekenactiviteiten te oefenen: 

 De pepernoten in deze tijd zijn erg geschikt om het splitsen te oefenen; het welbekende 
bamzaaien. Uiteraard kunnen hier ook knikkers, boontjes, potloden, e.d. voor gebruikt worden. 

 Spelletje met 2 dobbelstenen: (optellen van 2 getallen). 

 Spel met speelkaarten: trek een kaart (uit 2 t/m 10) en laat uw kind hier 
splitsingen bij maken (bv. 8 is 3 en 5 / 4 en 4 / 2 en 6 / enz.) , trek 2 
kaarten (uit 2 t/m 9) en laat uw kind benoemen waar dit de splitsing van 
is (bv. 2 en 4 hoort bij de splitsing van 6).  

 Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet 

(wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen. 

 Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel), wat betekenen 

ze en hoe worden ze geschreven. 

 Ganzenbord (getallenrij, tellen in sprongen, 2 dobbelstenen optellen) 

. 
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Sinterklaas 

De komende tijd is natuurlijk erg spannend voor de kinderen. Sinterklaas is weer in ons land. In onze 

groep volgen we het verhaal van het Sinterklaasjournaal. In onze groep hebben we ook Pietenplaatjes 

gekregen, maar we weten nog niet wat we ermee moeten doen. We 

wachten in spanning af.  

Op dinsdag 4 december zal Sint onze school bezoeken. De kinderen mogen 

dan verkleed als Sint of Piet naar school komen. Op 6 december mogen de 

kinderen een klein cadeautje meebrengen om te laten zien.  

Op de website van Veilig leren lezen vindt u tips die aansluiten bij deze 

spannende tijd.  

 

Wij wensen de kinderen en U een hele fijne Sinterklaastijd toe! 
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