
 

Week 10 

14-03-2019 

 
 

Wist je dat? 

- We weer fris en fruitig begonnen zijn na een weekje rust. 
- Juf Marion 60 jaar geworden is.  
- We al weer begonnen zijn aan blok 10 van rekenen en kern 9 van Veilig Leren Lezen.  
- Vrijdag 15 maart de school dicht is vanwege de staking in Den Haag.  
- Het op dinsdag 19 maart een studiedag is, dus de kinderen zijn vrij.  
- De kinderen binnenkort een Sjors sportief boekje meekrijgen, bekijk/lees dit boekje samen met uw kind.  
- We over 2 weken een bezoek gaan brengen aan de bieb. 

Groep 3A: 28 maart 

Groep 3B: 29 maart  
- het voetbaltoernooi woensdag 27 maart zal plaatsvinden op het Marvilde terrein.  

De kinderen die zich hebben opgegeven hebben hier deze week informatie over gehad.  

- In groep 3B een knuffel rond gaat genaamd Pino. Iedere dag mag hij bij een leerling leren lezen en schrijven. 

 
 

Lezen  

Deze letters en woorden kennen we al: 

Kern 1  

i-m-r-v-s-aa-p-e 

ik-maan-roos-vis-sok-aan-pen-en 

kern 2 

t-ee-n-b-oo 

teen-een-neus-buik-oog 

kern 3 

d-oe-k-ij-z 

doos-poes-koek-ijs-zeep 

kern 4  

h-w-o-a-u 

huis-weg-bos-tak-hut 

kern 5: 

eu-j-ie-l-ou-uu 

reus-jas-riem-bijl-hout-vuur 



 
kern 6: 

g-ui-au-f-ei 

geit-uil-pauw-duif-ei 

kern 7: 

Letters: hoofdletters om te lezen  

Woorden: ‘sch’-woorden, woorden met de ‘ng’-klank 

Kern 8:  

Woorden: bank en licht 

 

Dit gaan we leren in kern 9 

Kern 9 

aai-ooi-oei-woorden: kraai, kooi, groei 

tweelettergrepige woorden: vij-ver, kas-ten, poe-del  (het zijn nog woorden zonder open lettergreep, zoals: be-ter) 

ver-be-ge-woorden: vehaal, bedoel, gezin 

 

Thema: Hé, hoe kan dat? 

De kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. 

 

Begrijpend lezen 

In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Voorbeeld: 

Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Uw kind kan kiezen uit de 

volgende zinnen: 

1 De pop is van Els 

2 Noor maakt een jurk 

3 De jurk is voor de pop  

Het is belangrijk om bij begrijpend lezen de teksten zeker 2 keer te lezen voordat uw kind naar de vragen gaat. \ 

Een andere oefenvorm is: zinnen in de juiste volgorde plaatsen. 

Het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde, met behulp van een plaatje, is een oefenvorm.   

 

Leuk proefje om thuis te proberen  

  



 
 

Rekenen  

 

Accenten in blok 10  

 

 



 
 

 

 

Vreedzame school  

 

Deze week zijn we begonnen aan blok 4 ‘gevoelens’. 

Tijdens dit blok leren de kinderen gevoelens te herkennen en te benoemen.  

Leerlingen leren dat afkoelen belangrijk is voordat je conflicten kunt oplossen. 

De leerlingen oefenen vaardigheden om conflicten op te lossen.  

 

 

 

 

Belangrijke data  
 

- Vrijdag 15 maart:  staking, de kinderen zijn vrij, de school is gesloten  

- Dinsdag 19 maart: studiedag, de kinderen zijn vrij, de school is gesloten  

- Woensdag 27 maart: voetbaltoernooi  

- 28-29 maart:  biebbezoek  

 

Jarigen van de maand  

 

Maart  

Groep 3A Groep 3B 

Skye 
 

Sophie  
Troy 

 

Groetjes, 

 

De leerkrachten van groep 3 

 


