
 

Week 15 

12-04-2019 

 
 

Wist je dat? 

- De groepen 3 afgelopen donderdag hun eerste judoles gehad hebben.  

De kinderen vonden dit erg spannend, maar vooral heel leuk.  

- de kinderen en de leerkrachten het erg leuk vonden dat de ouders/opa’s en oma’s woensdag in de klas 

kwamen kijken. Wij vonden het zeer geslaagd. 

- We afgelopen dinsdag mooie kunstwerken hebben gemaakt tijdens het lenteatelier.  

- We een fijne koningsspelendag gehad hebben. De kinderen hebben lekker gesport.  

- Juf Tamara al voor een lange tijd in groep 3B heeft gestaan en op vrijdag 19 april afscheid neemt.  

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’.   



 
 

Rekenen  

 

Accenten in blok 11 

 
 

 

 



 
 

Vreedzame school  

 

We zijn nog druk bezig met het blok ‘gevoelens’.  

Kinderen kunnen steeds beter praten over hoe ze zich voelen. 

Ze kunnen zich beter inleven in hoe een ander zich voelt.  

  

 

 

Afstuderen Gymstagiaire   
 

 

Hallo allen, 

Mijn naam is Stijn Hoek, student sport en beweging en loop stage bij Basisschool EigenWijs. Voor mijn examen project 

organiseer ik een gezondheidsweek voor de groepen 3 (in de week van 15 april).  

Met gebruik maken van spel, beweging en voorlichting over gezonde voeding en het drinken van water, wil ik de 

kinderen proberen bij te brengen dat beweging en gezonde voeding belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling. Ik 

hoop op deze manier de kinderen ook te motiveren dat sport niet alleen gezond is, maar ook heel leuk is om te doen. 

 

 

Belangrijke data  
 

- Zaterdag 13 april:   korfbaltoernooi  

- Vrijdag 19 april:   Laatste dag juf Tamara 

- Maandag 6 mei:  verplaatste judo les van donderdag naar maandag.  

    Denk aan het T-shirt met mouwtjes.  

- Donderdag 9 mei:  Weer een ‘normale’ gymles. Denk aan de gumspullen.  

- Vrijdag 14 juni:   2de keer ‘kijkje in de klas’ van 11.45 tot 12.05 

- Vrijdag 21 juni:   Afsluiting van de judolessen in de Ekkerman 

9.00-10.00 uur. Hierbij zijn ouders ook uitgenodigd.  

Verdere informatie volgt nog.  

 

Jarigen van de maand  

 

April  

Groep 3A Groep 3B 

Collin 
Lisa 

Thijn 
Morris 

 

Mei  

Groep 3A Groep 3B 

Feline 
Lara 
Tyrone  

Lizzy  
 

Groetjes, De leerkrachten van groep 3 


