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Wist je dat? 

- We vandaag in de Ekkerman de grote Judo afsluiting gehad hebben. De kinderen hebben de oefeningen die 

ze geleerd hebben uitgevoerd op de mat, samen met 2 andere scholen. Ze vonden dit erg leuk!  

- De kinderen fijn gespeeld hebben bij de Hullie tijdens het schoolreisje. Het was een groot succes!  

- De kinderen vandaag het 2de rapport mee naar huis hebben gekregen en dat volgende week de 

rapportgesprekken zijn. Hiervoor hebben de kinderen al een briefje mee gekregen. 

- We dit schooljaar veel hulp hebben gehad van verschillende ouders en dat we daar erg blij mee zijn.  

Deze hulpouders zijn daarom ook uitgenodigd op dinsdag 2 juli om kwart voor 3 om zich te laten verrassen 

door de kinderen.  

- De kinderen op donderdag 4 juli het schooljaar zullen afsluiten met een spectaculair ritmisch optreden.  

Alle ouders zijn om half 3 welkom op het schoolplein om dit spektakel te aanschouwen.   

- Dit de laatste nieuwsbrief is voor dit schooljaar. Wij wensen alle kinderen veel succes in de nieuwe groep.  

Geniet van een fijne, welverdiende vakantie.  

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.    
  
Kern 12 De basis is gelegd   
In deze laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren 
van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau 
is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als AVI niveaus.   

  



 
 
 

Rekenen  

 

Accenten in blok 12.  

 

 
 

 

 



 
 

Vreedzame school  

 

We zijn nog steeds bezig met lessen over het leren samen werken en het 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.  

 

 

Rapporten  
 

De kinderen hebben vandaag het 2de rapport mee naar huis gekregen.  

U kunt alle bladen eruit halen, als u naar de rapportbespreking komt. Dan kunnen wij het lege mapje ontvangen en 

doorgeven aan de nieuwe leerkracht.  

Graag een kaartje met naam van het kind voorin de hoes stoppen zodat wij weten welke kinderen de mapjes 

ingeleverd hebben. 

 

Tijdens het rapportgesprek hebben de leerkrachten een kopie van het rapport van uw kind. Op dit rapport komt dan 

uw handtekening zodat we dit in het dossier van uw kind kunnen stoppen.  

 

 

Vertrek Carmen 

Geachte ouders, 

 

Zoals u in de informatie rondom de groepsverdeling voor schooljaar 2019-2020 heeft kunnen lezen, neemt Carmen 

van Hees afscheid van Basisschool EigenWijs en stichting Veldvest. Carmen heeft zich in de afgelopen drie jaar op 

Basisschool EigenWijs vol enthousiasme ingezet in de kleutergroepen. Wij willen u daarom in de gelegenheid stellen 

om op woensdag 3 juli a.s., aansluitend aan schooltijd, persoonlijk afscheid van Carmen te nemen, onder het genot 

van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom in het lokaal van groep KA. 

 

Directie Basisschool EigenWijs, 

 

Erna Verhoef en Nilgün Akinci 

  



 
 

Belangrijke data  

- Dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni:  rapportgesprekken  
- Dinsdag 2 juli:     kinderen kijken naar de musical van groep 8 
- Dinsdag 2 juli 14.45 in de klas:   dank aan hulpouders  
- Donderdag 4 juli:    doorschuif (de kinderen maken kennis met de nieuwe 

                                                                                      Leerkracht ) 

- Donderdag 4 juli:    laatste schooldag, half 3 afsluiting schooljaar 
- Vrijdag 5 juli:     calamiteiten dag (de kinderen zijn vrij)    

 

Jarigen van de maand  

 

 

Juni 

Groep 3A Groep 3B 

Ainoa  
Laith 
  

Shenthelly  
Teuntje  

 

Juli  

Groep 3A Groep 3B 

Robin  
Kian  
Lana 
Sem  

Chemaine  
Joah 

 
Augustus  

Groep 3A Groep 3B 

Yahya 
 
  

Hasti  
Thijmen  
 

 
Groetjes, de leerkrachten van groep 3 


