
 

Week 21 

24-05-2019 

 
 

Wist je dat? 

- We alweer begonnen zijn aan blok 12 van rekenen en dit het laatste blok is! 

- We de aankomende weken druk bezig zullen zijn met de CITO toetsen. Graag geen afspraken plannen!  

- We het blote voeten pad ontzettend leuk vonden. Vooral door de modder lopen was een groot succes! 

- De judo bijeenkomst met verschillende scholen veranderd is qua tijd in de Ekkerman. Het is nu van 10.00u 

tot 11.00u. 

- Het donderdag 6 juni studiedag is. De kinderen zijn vrij.  

- Zoals je hieronder kunt lezen zal morgen de kempentour 2019 plaatsvinden. De muziek leerkrachten van uw 

kind zullen daar ook bij aanwezig zijn. De kinderen hebben het kempentourkaartje al enige tijd geleden 

meegekregen van de muziekleerkracht. Onderaan deze nieuwsbrief treft u de achterkant van het 

kempentourkaartje aan. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u die nog afdrukken, invullen en meenemen.   

 

 

 

 

 

 

 



 
Enkele leuke foto’s van het blote voeten pad.  

 

 

  



 

 

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’.   
 

Kern 11  
In deze kern leert uw kind woorden met twee en drie lettergrepen.   
In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu 
beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen.   
Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op –lijk, -tig of -ing, zoals moeilijk, prachtig en koning.   
En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals, appelmoes, vuilnisbak en 
blokkendoos.   
Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. In deze kern komen verschillende soorten boeken aan de orde, denk 
aan: opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen etc.    
  
 
 
 
 
  



 

Rekenen  

 

Accenten in blok 12.  

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Vreedzame school  

 

We zijn deze week begonnen aan een nieuw blok. 

In dit blok staan 2 thema’s centraal: 

- Samen werken  

- Waarderen van verschillen 

 

De kinderen hebben geconstateerd dat iedereen er anders uitziet en dat ook iedereen een andere mening kan 

hebben.  

Dit moeten we respecteren van elkaar. We zijn anders, maar toch samen.  

 

 

Schoolreisje Hullie 
 

Dinsdag 11 juni is het zover! De kinderen gaan op schoolreisje. De kinderen van de groepen 1/2/3 van basisschool 

EigenWijs en OB en MB1 van de Verrekijker gaan dit jaar naar speelboerderij ‘Hullie’ in Uden. 

 

Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen 

zijn rond 15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 

 

De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit en een lunchpakket. De kinderen mogen snoep 

meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Drinken wordt verzorgd door Hullie. 

 

Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan, die tegen een stootje kan! En graag stevige schoenen, dus geen 

slippers. Denk ook aan reserve kleding voor eventuele ongelukjes. Er is een mogelijkheid om buiten te spelen. Denkt u 

daarom ook aan een petje en/of zonnebrand wanneer dit nodig is. Bij Hullie is gelegenheid om gebruik te maken van 

een zwembad. Als commissie hebben wij besloten dit niet te doen! De ingang van het zwemband is niet toegankelijk 

voor onze kinderen. 

 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te doen. 

Wij hebben er zin in! 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolreiscommissie 

  



 

Belangrijke data  

 

- Maandag 3 juni: Uitnodiging rapportgesprekken mee naar huis (uiterlijk vrijdag 7 juni retour)  

- Donderdag 6 juni: studiedag. De kinderen zijn vrij.   

- 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 

(10.00-11.00 uur. Hierbij zijn ouders ook uitgenodigd.  

Verdere informatie volgt nog.)  

Jarigen van de maand  

 

Mei  

Groep 3A Groep 3B 

Feline 
Lara 
Tyrone  

Lizzy  
 

 

Juni 

Groep 3A Groep 3B 

Ainoa  
Laith 
  

Shenthelly  
Teuntje  

 

Groetjes, De leerkrachten van groep 3 

 

 


