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Wist je dat? 

 
 

- We alweer begonnen zijn met kern 2 van taal. 
- We al volop bezig zijn met het splitsen van getallen.   
- We al leuke gymlessen gehad hebben van juf Judith en juf Marian.   
- We nu in groep 3 een kiesbord hebben met leuke taalspelletjes. Op deze manier kunnen we al   

spelend leren. 
 

 
Inhoud 
 
 

 

Taal / Lezen 

 

Deze letters en woorden kennen we al: 

Kern 1   
i-m-r-v-s-aa  
ik-maan-roos-vis-sok-aan  
Kern 2  
t-ee  
teen-een  
  

Wat gaan we verder nog leren in kern 2:  
n-b-oo-ee  
neus-buik-oog  
  
Deze woorden passen bij het thema: ‘mijn lijf’.   
Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal (ankerverhaal) dat verteld wordt 
aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal gaan 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje 
komen ze daar niet terecht.   
  
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, 
niet met de alfabetnaam. Uw kind zegt dus nnnnnn en bu in plaats van ‘en’ en ‘bee’.   
Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!  
  
Het is heel leuk om bij de kinderen te ontdekken dat ze uit zichzelf met de geleerde letters nieuwe 
woorden kunnen maken. Bijvoorbeeld: vaar-kaas-pit-raam-boos.   
  
Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind 
zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom ALTIJD uw waardering uit over de leespogingen en de 
schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.   



 
 

 

Instructiegroepen: 
 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8:45 uur tot 10:00 uur, neemt juf Monique 
verschillende kinderen mee naar het extra instructielokaal voor een aanbod op niveau. 
Bijvoorbeeld: De kinderen die al kunnen lezen krijgen instructie op duo-lezen en begrijpend lezen. 
Daarvoor werken we in het zonboekje met verschillende teksten.  
De kinderen waarbij het leesproces wat langzamer verloopt, krijgen een extra instructie aanbod dat 
voortborduurt op wat in de groep is aangeboden: De kinderen werken met materialen, ze zoeken letters 
bij voorwerpen, ze springen woorden op de lettermat, ze leren de begrippen voor, midden, achter op een 
speelse manier.  
 

 
 

 

Rekenen 
 
Vorige week zijn wij begonnen aan blok 2 van rekenen. De volgende onderdelen komen hierin aan bod: 
 

 



 

Instructiegroepen: 

Op maandag, dinsdag en donderdag neemt juf Monique, van 10:45 uur tot 11:30 uur, een groep leerlingen 

mee naar het instructielokaal voor een extra instructie aanbod. Dit is een uitbreiding op wat in de klas is 

aangeboden. Veelal is het nodig om te herhalen en de instructie in een klein groepje aan te bieden. U moet 

denken aan: Oefenen met de getallenlijn, het springen met sprongen van 2 en 5 en de daarbij behorende 

liedjes. Er is veel aandacht voor het spelen van rekenspelletjes.  

 

Organisatie 

 

Herhaalde oproep klassenouder 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor een klassenouder. Groep 3b is inmiddels 

voorzien. Groep 3a is nog op zoek! Daarom plaatsen wij nogmaals deze oproep: 

 

Voor ons als leerkrachten is het prettig om met klassenouders te werken. Een klassenouder is een persoon 

die wij aan kunnen spreken om zaken voor ons te regelen. (Bijvoorbeeld als er iets speciaal met de klas 

georganiseerd moet worden, zoals het rijden voor een excursie.)   

De klassenouder nodigt andere ouders van de klas uit om mee te helpen. Spreekt u dit aan, laat het dan 

aan de leerkracht weten. U zou ons echt enorm helpen.   

 

 

Activiteit Brede School: Capoeira 

 
Beste ouders en kinderen van groep 1 t/m 4, 
 
Op de website van de brede school kun je inschrijven voor de activiteit "Capoeira". 
http://bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen 
Capoeira is een Braziliaanse combinatie van muziek, acrobatiek, dans en gevecht. Capoeira wordt niet 
‘gedanst’ of ‘gevochten/gespard’, maar gespeeld. Dit woord geeft precies aan waar het in capoeira om 
draait: speelsheid, energie, creativiteit, beweeglijkheid en kameraadschap. Het spel vindt plaats in een 
kring van mensen, de roda. Aan het ‘hoofd’ van de roda wordt muziek gemaakt, die het tempo en het type 
spel bepaalt. 
Wanneer? 17/09/2019 t/m 08/10/2019 
Hoe laat?  Dinsdag van 16.00-17.00 
Waar? MFA midden 
 
Als je mee wilt doen, kun je je het beste zo snel mogelijk inschrijven, want vol is vol.  
Het is gratis.  
 
Op de website staan nog veel meer leuke activiteiten, waaraan je kunt deelnemen.  
 
 
 

 

http://bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen


 

 Ontmoetingsavond 
 
Op donderdag 19 september 2019 staat de ontmoetingsavond gepland, waarin kinderen, ouders en 
leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. De avond 
vindt plaats tussen 17.30 uur en 19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus 
ook niet de hele tijd aanwezig te zijn. Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u, als u voldoende 
informatie heeft gekregen, verder lopen naar een andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is dus geen 
gezamenlijk start- en eindmoment.  
  
Uw eigen kind zal u op deze avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn 
in de groep. Ook komen de verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende weken 
toegerust om dit verhaal aan u te kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om 
verdere vragen te beantwoorden.  
  
In de centrale hal staat koffie en thee voor u klaar en zullen onze partners zich presenteren. Denk hierbij 
aan Nummereen, Brede School Veldhoven. Ook zijn de leden van de Activiteitencommissie aanwezig. 
Mocht u meer informatie hierover willen, kunt u op deze avond bij hen terecht.  
Wij hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op 19 september a.s. 
 
 
Huiswerk 

 

De kinderen krijgen vandaag voor het eerst huiswerk mee.   
Het betreft een leesbladzijde.   
Voor de leesontwikkeling is het zeer bevorderlijk om thuis iedere dag 10 minuten te oefenen, het liefst 
samen met papa/mama/opa/oma etc.   
Wanneer u met uw kind leest, hoort u wat uw kind al kan. Het kind geniet van uw aandacht en wil zo graag 
laten zien hoe goed hij/zij al kan lezen.   
 

 

Belangrijke data 

 

- Donderdag 19 september: ontmoetingsavond EigenWijs van 17:30 uur tot 19:00 uur (Zie voor meer 

informatie de schoolnieuwsbrief) 

- Schoolfotograaf dinsdag 1 oktober 

 
 

 

 

 

 

  



 

Jarigen van de maand  

 

 Jarigen van de maand september  

 

Groep 3A Groep 3B 

Salem 
Amy 
Eldana 
Abdulla 

Benjamin 
Rowdy 
Lieke 

 

 

 

 

Groetjes, de leerkrachten van groep 3 


