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Wist je dat? 

 
 

- We alweer begonnen zijn aan blok 9 van rekenen en kern 9 van taal. 

- De analoge klok door veel kinderen van groep 3 nog niet beheerst wordt. We zijn hier op school 

veel mee bezig. U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden met u kind: hele uren, halve uren en 

kwart over en kwart voor. 

- We over 3 weken een bezoek gaan brengen aan de bieb. Hierover lees u meer in deze nieuwsbrief. 

 

 

Inhoud 

 
 
Taal/ 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 
 
We zijn inmiddels begonnen aan blok 9 van rekenen. 
Accenten van blok 9 zijn: 

 
 

 

De week van de lentekriebels 2020 
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 16 t/m 20 maart 2020 in 
het thema van: ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ De Week van de 
Lentekriebels bestaat 15 jaar en daarom is het feest! In die 15 jaar Week 
van de Lentekriebels is gebleken dat leerkrachten en leerlingen het de 
leukste week van het jaar vinden. Het geven van relationele en seksuele 
vorming is dus voor velen een feestje! Meer informatie kunt u vinden op de site van lentekriebels.  
 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil-het-
graag-weten     
In het lespakket onderscheiden we vier katernen (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) In elk leskatern 
wordt op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's: 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil-het-graag-weten
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil-het-graag-weten


 

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

 Voortplanting en gezinsvorming 

 Sociale en emotionele ontwikkeling 

 Seksuele weerbaarheid 
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl  Voor vragen over 
de Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 

 

 

Organisatie 

biebbezoek 
voor alsnog is het biebbezoek voor de groepen 3 niet afgelast. Wij zoeken per groep 4 ouders die mee 
willen lopen naar de bieb. Natuurlijk kun je ook meehelpen met de begeleiding van de activiteit en mee 
terug lopen naar school. Wanneer je graag wilt helpen, laat je dit even weten via een mail naar de eigen 
leerkracht. 
Groep 3a gaat op dinsdag 31 maart. We lopen om 8.35 uur aan en zullen rond 10.30 uur terug zijn. 
Groep 3b gaat op maandag 30 maart. We lopen om 8.35 uur aan en zullen rond 10.30 uur terug zijn. 
 
Wanneer er veranderingen plaatsvinden rondom het biebbezoek en corona virus, horen jullie dit van ons. 
 
 
Voetbaltoernooi Marvilde groepen 3-4 
Zoals jullie inmiddels begrepen hebben zijn er - t.a.v. het organiseren van evenementen – beperkende 
maatregelen opgelegd in het belang van de algemene volksgezondheid. 
  
Zo adviseren het RIVM en de KNVB om Sportevenementen met veel deelnemers/toeschouwers tot 31 
maart a.s. niet te laten plaatsvinden. Uiteraard volgen wij – SV Marvilde – dit advies. 
  
Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om de Veldhovense Schoolvoetbal Kampioenschappen voor Groep 3 
en 4, van woensdag 25 maart a.s., geen doorgang te laten vinden. Mogelijk kunnen wij dit nog in een later 
stadium “inhalen”. Wij houden jullie daarvan op de hoogte. 
 

 
Belangrijke data 
 
 
 

Jarigen van de maand  

 

Jarigen in de maand maart 

Groep 3A Groep 3B 

Quinn 
Kay 
Fay 
Nathan 

 

 

Groetjes, de leerkrachten van groep 3 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/

