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Wist je dat? 

- De groepen 3 naar de bibliotheek geweest zijn.  

Het was een warboel in de bieb. Spin Anansie was daarvoor verantwoordelijk.  

- We deze week begonnen zijn aan het thema ‘kriebelbeestjes’. De kinderen zijn er enthousiast mee aan de 

slag gegaan.  

- We vanaf nu gratis sportlessen kunnen volgen als we ons aanmelden bij: www.sjorssportief.nl 

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 

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 

 

kern 10  
woorden met 2 lettergrepen (moe-der, ge-luk, eer-lijk, bui-ten, ver-haal, schat-tig, schui-ven, hel-ling, be-doel)  
woorden met –ieuw,-eeuw,-uw worden geoefend.   
  
Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft betrekking op 
‘verzamelen, museum, tentoonstelling’.   

http://www.sjorssportief.nl/


 
 

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.  

Deze week zijn we aan de slag gegaan met de gevoelens: Blij, boos, verdrietig en bang.  

De kinderen hebben aangegeven hoe zij zichzelf voelen op een bepaald moment.  

 

 

Koningsspelen  
 

 

Vrijdag 12 april is er weer een koningsdag met een koningsontbijt.  

Hiervoor moeten de kinderen op donderdag het volgende meenemen: 

- Bordje  

- Beker  

- Bestek (mes, vork, lepel) 

- Voorzien van naam.  

 

Belangrijke data  
 

- Donderdag 11 april:  1e judoles . Kinderen krijgen een judopak aan en ze sporten op blote voeten. 

Ze moeten hiervoor een wit t-shirt meenemen, voor onder het judopak. 

Deze judolessen vinden plaats tijdens de gymlessen.  

- Vrijdag 12 april:  Koningsdag 

 

Jarigen van de maand  

 

Maart  

Groep 3A Groep 3B 

Skye 
 

Sophie  
Troy 

 

April  

Groep 3A Groep 3B 

Collin 
Lisa 
 

Thijn 
Morris 

 

 

 

Groetjes, 

 

De leerkrachten van groep 3 


