
 
 

                                                                                                                        
 

    Nieuws 8 uit 
     

 

                               
Technisch lezen/taal 
De kerstvakantie zit erop!  

Afgelopen week hebben we kern 6 afgerond en het letterfeest gevierd, omdat alle letters aangeboden 

zijn. We hebben letterkronen gemaakt, geproost op de letters, popcorn gegeten en een letterbingo 

gedaan. Het was een gezellige middag.  

 

Het thema van kern 7 is “Spannend!”. Het ankerverhaal bij deze kern heet ‘Op 

safari’. Papa vertelt een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. 

Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark, dat bijna verkeerd was 

afgelopen! Dat was erg spannend. 

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: 

de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en 

verstijfd van schrik. 

 

Nu de letters zijn aangeboden, ligt vanaf kern 7 het accent op verschillende woordtypen. We oefenen 

nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer 

een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, 

zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn: 

 eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.  
 

Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat spelling niet 

meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe woordtypen.  

 

Rekenen 

In blok 7 van rekenen gaan we de komende periode officieel aan de slag met het rekenrek. We gaan 

getalbeelden tot en met 20 (ook dubbelen) aflezen, opzetten en inprenten. Daarnaast komt het tellen 

tot en met 40 in sprongen van 2, 5 en 10 aan bod. Zowel heen als terug. 

                                                                       
Ook komt het bouwen van drie- en vierkubers aan bod en leren we de waarde van de munten van 5 

cent en 10 cent. 

                                                
 

Schrijven 
Nu we alle leesletters en de daarbij bijbehorende schrijfletters hebben geleerd, zijn we begonnen met 

het aan elkaar leren schrijven. De kinderen ervaren nu waar de begin- en eindhaakjes aan de losse 

schrijfletters voor bedoeld zijn.                                                                     
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Project identiteit 

In het kader van burgerschap starten we deze week met het project 

identiteit. Voor onze groep betekent dit dat de kinderen naar zichzelf, 

maar ook naar de ander gaan kijken: welke eigenschappen heb ik in 

verschillende situaties waar ik me prettig bij voel? Hoe komen deze 

eigenschappen tot uiting? Welke eigenschappen heeft de ander, die ik 

prettig vind? Zijn er overeenkomsten of verschillen? Ben je je bewust 

van de eigenschappen die de ander noemt? 

Door het voeren van kringgesprekken proberen we hier achter te 

komen.  
 

Leesproject 

Om het lezen te promoten en de kinderen te laten ervaren dat lezen leuk is, starten we met een 

leesproject met het thema “sport”. Dit project duurt 6 weken. In de klas komen boeken van de 

bibliotheek rondom dit thema te staan. De kinderen lezen deze boeken op school. De kinderen krijgen 

een stickerkaart en mogen voor elk gelezen boek bij de leerkracht een sticker komen halen en deze 

op hun kaart plakken. Bij 6 stickers is het velletje vol. Ze mogen natuurlijk meer dan 6 boeken lezen. 

Lukt het niet om 6 boeken te lezen, dan is dat ook geen probleem. We blijven dit echter wel promoten. 

Ter verwerking zullen ook diverse sporten nader worden behandeld aan de hand van 

verwerkingsopdrachten tijdens de wereldoriëntatielessen. 

 

CITO-toetsen 

In de laatste week van januari en de eerste week van februari zullen we de CITO-toetsen (spelling en 

rekenen) afnemen. Tevens wordt het lezen van woorden en teksten in kaart gebracht door middel van 

de DMT-toets (lezen van woordjes) en AVI (lezen van een verhaal). De resultaten zullen na afname 

terug te vinden zijn in het ouderportaal van Parnassys.  

 

Wist U dat… 

 23 november a.s. de nationale voorleesdagen beginnen. 

 we op dinsdag 5 februari bezoek krijgen van een medewerker van de bibliotheek en de kinderen 

op I-pads aan de slag gaan met  “We gaan op berenjacht 2.0”.   

 we heel benieuwd zijn hoe vaardig de kinderen op de I-pad zijn. 
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