
                                                                                                                        
 

    Nieuws 7 uit 
     

 

 

Wat gaat de tijd toch snel. Het einde van het kalenderjaar is al weer in zicht.  
We zijn deze week gestart met de voorbereidingen voor kerst. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen 
samen de boom versierd en elke dag zal een klein stukje van het kerstverhaal worden voorgelezen.      
                                               
Technisch lezen/taal 
We beginnen deze week met kern 6,  waarin de laatste letters worden geleerd. Alle reden 

voor een feestje! Aan het eind van de kern vieren we dan ook in de klas een letterfeestje.  

 

Het thema van kern 6 is: verhalen in je buik. Het verhaal dat we voorlezen 

heet “De alfapet” en gaat over een droom van de opa van Kim. Een droom 

waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf 

verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen 

als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de 

‘werkelijkheid’. In deze kern worden de letters g, au, ui, f en ei geleerd.  

Als we alle letters hebben geleerd, kunnen we steeds moeilijkere  

woorden en lettercombinaties gaan lezen.  

  

Rekenen 

Bij het rekenen zijn we deze week ook gestart met blok 6. Hierin leren we: tellen tot en met 40, ook in 

sprongen van 5 en 10; optellen en aftrekken rondom 10; het splitsen van getallen tot en met 10 met 

het T model; aanvullen tot en met 10 of tot en met 20 en inhoud meten met niet-standaardmaten.  

 

De afgelopen periode zijn we veel bezig geweest met het visueel splitsen: het bamzaaien en het 

splitsen met voorwerpen.  

De komende periode gaan we leren om te komen tot het vlot splitsen van de 

getallen onder de 10 (het automatiseren). Dit is nodig om te komen tot het vlot 

optellen en aftrekken onder de 10. Hiervoor starten we elke les met 

automatiseringsoefeningen.  

Om ook thuis te kunnen oefenen, krijgt uw kind voor de kerstvakantie een blad met splitsingen in T-

model mee naar huis. Uw kind kan dit blad op de binnenkant van de wc-deur hangen en zo in 

‘verloren’ momentjes even oefenen.       

                                                                       

Algemeen 

Met de kerstvakantie voor de deur is het erg belangrijk dat de kinderen het niveau dat ze nu bereikt 

hebben, blijven behouden. Dit geldt voor zowel het rekenen als het lezen. Uit ervaring blijkt dat als de 

kinderen het lezen niet blijven oefenen in een vakantie, zij terugvallen in hun niveau. Dit vinden we erg 

jammer van de inspanningen, die uw kind de afgelopen periode heeft gedaan om op het niveau te 

komen waar het nu zit. Voor de kerstvakantie krijgen alle kinderen weer een huiswerkleesboekje mee 

om te oefenen in de vakantie. Uiteraard kunt u dit boekje weer afwisselen met leesboekjes 

Na de vakantie mogen de kinderen weer aan de juffen laten zien, hoe goed ze hun best hebben 

gedaan.  
Tevens is het belangrijk om te weten dat in de vakantie uw kind gewoon op Rekentuin en met de 

software van Veilig Leren Lezen kan blijven oefenen.   
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Gymles 

Zoals U weet, hebben we op donderdagmiddag gym waarvoor gymschoenen en gymkleding nodig 

zijn. Het komt echter steeds vaker voor dat kinderen deze vergeten zijn. Wilt u hier samen met uw 

kind, in verband met veiligheid en hygiëne, voor zorgen.  

 

 

 

 

 

 

Wist U dat… 

… we op dinsdag 18 december met alle kinderen van school groepsdoorbrekend gaan werken aan 

een mooi kerstwerkje tijdens een kerstworkshop en we gaan optreden voor alle kinderen van school 

tijdens de X-Mas show. 

… we op donderdagavond 20 december tijdens het kerstdiner gezellig gaan genieten van alle lekkere 

hapjes die door de ouders en kinderen van onze groep zijn gemaakt. 

… we u daarvoor alvast hartelijk willen danken. 

… we op vrijdag 21 december om 14.30 uur kunnen gaan genieten van een 2 weken durende 

welverdiende kerstvakantie. 

… we alle kinderen op maandag 7 januari weer graag terug zien op school. 

… we op vrijdagmiddag 11 januari tijdens het letterfeest gaan vieren dat we alle letters hebben 

geleerd. 

… wij u alvast een hele fijne kerstvakantie en een goed begin van 2019 toewensen. 
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