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Wist je dat? 

 
 

- We sowieso nog een extra week thuis moeten werken en hopen dat we daarna weer naar school mogen. 

- We afgelopen weken alweer fijn geoefend hebben met het lezen samen met de juffen. 

- Ook de papa’s en de mama’s heel hard hun best doen om jullie te helpen.  

- We nieuwe boekjes hebben voor lezen en rekenen en schrijven  

 

 
Inhoud 
 
 
Lezen 
We gaan nu beginnen met veilig leren lezen kern 7.  
We gaan nu met het echte lezen beginnen omdat we nu alle letters 
kennen. 

• We leren samenstellingen lezen zoals: voetbal, zeilboot enz.  

• We leren woorden met twee medeklinkers op het einde zoals: 
laars, helm enz. 

• We leren woorden met twee medeklinkers vooraan zoals: blaas, 
kroon. 

• We leren woorden met –sch (schoen) -ng (tong) 

• We leren woorden lezen met hoofdletters.  
 
Spelling 
De volgende spelling categorieën komen aan de orde: 

• Spelling van mkm woorden (gericht op de weetwoorden met ij/ei en au/ou). 

• Spelling van 2-lettergrepige samenstellingen (voetbal, boomhut). 

• Spelling van mkmm ( fiets, kers) of mmkm woorden (kraal, bril).  

• Spelling van 1-lettergrepige woorden met sch-. 

• Spelling van 1-lettergrepige woorden die eindigen op –ng. 
 
 
Rekenen 
Voor de rekenlessen volgende week zijn weer instructiefilmpjes opgenomen.  
De kinderen leren nu te werken met een rekenrekje. Dit is nieuwe stof en kan best pittig zijn. Verder komt 
het volgende aan bod: 



 

 

 

Schrijven 

Je treft bij je pakketje een groen schrift van pennenstreken. Dit schrift bestaat uit alleen maar lijntjes. De 

donkerblauwe lijn is de vloer van de kamer. De ruimte daarboven heet de zolder, de ruimte eronder heet de kelder. 

Daar wonen bijvoorbeeld de lusletters. De bedoeling is dat uw kind per werkje een bladzijde gaat vrij schrijven. Dat 

wil zeggen dat hij de schrijfletters kan oefenen of woorden kan schrijven of zelfs een klein verhaaltje kan schrijven. 

Per dag mag je 1 bladzijde gebruiken.  

 

Burgerschap 

 
online groepsmoment 
Op maandag en donderdag hebben wij in de groepen 3 een online groepsmoment. Dit groepsmoment 
wordt gecreëerd om het groepsgevoel te behouden. We doen dan een spelletje of kletsen gezellig met 
elkaar. De tijden blijven hetzelfde:  
Groep 3a: 9.30 uur 
Groep 3b: 8.30 uur 
 

 
contact met leerkracht en klasgenoten 
We merken dat de dagelijkse online leesmomenten als erg fijn worden ervaren om 
even contact te maken met de leerkracht en klasgenoten.  
Als er kinderen zijn die behoefte hebben aan extra contact en gesprekjes, dan kun je 
de leerkracht altijd bereiken via chats in Teams of via de mail. 
 
 



 

 

Organisatie 
 
Noodopvang 

Vanaf volgende week werken de leerlingen uit groep 3 niet meer in een kleuterlokaal maar in een lokaal 

boven. Er komt één lokaal voor groep 3 en 7/8. We hopen dat zo de leerlingen uit groep 3 meer begeleid 

kunnen worden door de leerlingen van groep 7 en 8, omdat zij hier nu erg vaardig in zijn. 

 

Dagplanning 

De dagplanning is bijgevoegd bij het nieuwe thuiswerkpakket. Deze dagplanning is gemaakt voor de week 

van 18 t/m 22 januari. Deze planning is op dezelfde manier opgebouwd als de vorige planning alleen 

hebben we nu ook pictogrammen toegevoegd zodat de kinderen de planning ook meer zelfstandig kunnen 

lezen. De opdrachten of boekjes kunnen echter verschillen. Voor vragen of onduidelijkheden kunnen jullie 

altijd terecht bij de leerkrachten. 

 

Teams Agenda 

Er zijn een aantal online momenten vastgezet in de agenda van Teams. Dit zijn de groepsmomenten, de 

leesmomenten en eventuele extra gesprekken. Wanneer je de Teams pagina bekijkt kun je aan de 

linkerzijde het icoontje van agenda aanklikken. Hierin staat welke dagen en tijden er een online moment is 

in gepland voor uw kind. De momenten kunnen dus per leerling verschillend zijn. 

 

 

 Belangrijke data 

- Groepsmoment online: maandag 18 januari en donderdag 21 januari (groep 3a: 9.30 uur, groep 3b: 
8.30 uur) 

- Leesmomenten online: iedere dag. Bekijk de agenda in Teams. 
- 25 januari: studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 
 

 

Jarigen van de maand 

 

Jarigen in de januari 

Groep 3A Groep 3B 

Soraya 
Rozena 
Miller 

Jelle 

Nubia 

*verjaardagen kunnen, bij heropening van de scholen, in 

afstemming met de leerkracht gepland en gevierd worden. 

 

Met vriendelijke groet,  
De leerkrachten van groep 3  
  
Carlijn Elias, Marion Teeuwen en Judith Rijken  


