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Wist je dat? 

 
 

- We binnenkort alweer beginnen met kern 2 van Veilig leren lezen 
- We al volop bezig zijn met het splitsen van getallen.  Samen met de splitsvogel 
- We nu in groep 3 een kiesbord hebben met leuke taalspelletjes. Op deze manier kunnen we 

spelend leren na de leesles. 
- We deze week verschillende activiteiten in de klas hebben gefilmd zodat jullie dadelijk op het 

filmpje goed kunnen zien hoe wij werken in groep. 
 

 

Inhoud 
 
 

Taal / Lezen 

 

Deze letters kennen we al: 

Kern start 
i, k, m, s  
Kern 1  
p, aa, r, e (volgende week leren we de letter /v/) 

  

Letters en woorden lezen in kern 2 
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met 
de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet 
als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar 
maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje 
tegenaan houden (de bal/het rondje van de b). 
 
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het lezen van: 
eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek; 
woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon; 
woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars; 
eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

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

 

 

 

Burgerschap 

 

Thematisch werken 

Thema kern 2: Dag en nacht 

In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig 

op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te 

maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met 

begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts. 

 

 



 

Groepsvorming 

We hebben dit jaar, zoals eerder beschreven, een fijne start gemaakt in groep 3. We zitten nu al een aantal 

weken samen in de klas en we vormen steeds meer een hechte groep, zoals dat zo mooi gezegd wordt.  

Dit stimuleren we natuurlijk met sociale activiteiten en spelletjes in de klas. We leren bijvoorbeeld elkaars 

namen door met de bal rond te gooien of ‘krantenmeppertje’ te spelen. We besteden ook aandacht aan de 

interesses van elkaar en zo komen we er vaak achter dat iemand wellicht eenzelfde interesse heeft als 

jijzelf en daar kunnen we dan over praten en contact over leggen. Kortom, we leren elkaar steeds beter 

kennen en dat is heel gezellig! 

 

Klassenregels 

We besteden veel aandacht aan de klassenregels in groep 3. Het is 

belangrijk om deze elke dag te benoemen en te bespreken zodat de 

leerlingen hier bekend mee zijn. De regels zijn gekoppeld aan Zoem de 

bij, zodat ze betekenisvol zijn voor de kinderen. De volgende regels zijn 

al aan bod gekomen: 

- Bij ons is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat 

- Bij ons laten we merken, hoe rustig we kunnen werken 

Verder wordt er ook goed bekeken welke regels belangrijk zijn per groep. Zo hebben we ook al aandacht 

besteed aan: 

- Bij ons werken we netjes en nemen we de tijd, het is geen wedstrijd 

- Bij ons zijn de klas en gang wandelgebied, buiten lekker niet 

- Als bij ons iemand zegt: STOP, dan houd ik op  

 

 

Organisatie 

 

 

Informatieavond 
 
 
Op donderdag 24 september aanstaande staat er een informatieavond gepland voor alle leerlingen, 
omwille van Corona kan deze informatieavond niet op dezelfde wijze als voorgaande jaren georganiseerd 
worden. Wij hebben samen met de collega`s een alternatief programma bedacht. Op donderdag 24 
september a.s. ontvangt u via de mail een link naar filmpje van onze klas. Heeft u na het bekijken van het 
filmpje nog vragen, dan is er op dinsdag 29 september om 19.30 uur een digitale ouderbijeenkomst. We 
horen graag of u kunt/ wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. Dit kunt u via mail aangeven bij de ons, de 
leerkrachten van groep 3. 

 

 

 

 

 



 

Huiswerk 

 

De kinderen krijgen vanaf volgende week 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.   
 

Schoolfotograaf  

Beste ouders, 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick 
Diks fotografie. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s 
hebben een witte achtergrond. 

In het busje van de fotograaf is een wand geplaatst, zodat de kinderen altijd op 1,5 
meter van de fotograaf zitten. 

De fotograaf komt op basisschool EigenWijs: Donderdag 24 september 2020 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode erop om via internet 
foto’s te kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de 
ouders om onderling dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere 
malen gebruikt worden. 

Er is dit schooljaar, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 geen mogelijkheid om broer- en zus 
foto’s te maken. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Elsje: e.rijken@veldvest.nl  

Groetjes, commissie Fotograaf 

Stagiaires groep 3 

Lizzy Cocu 

Hallo allemaal, 

Ik ben Lizzy, ik loop dit jaar stage in groep 3a. Ik zit op de opleiding tot onderwijsassistent en momenteel zit 
ik in mijn tweede jaar. In de groep help ik mee met het begeleiden van leerlingen. Ik werk hierbij met 
groepjes kinderen aan verschillende doelen en activiteiten.  

Ik ben al een tijdje hier op school en wellicht hebben een aantal van jullie mij als eens gezien op het 
schoolplein. Ik heb een fijne start gemaakt en ik heb de leerlingen al leren kennen. Ik kijk er naar uit om dit 
jaar op basisschool EigenWijs veel te doen en leren. 

 

mailto:e.rijken@veldvest.nl


 

 

Mirte van Dijk 

Hallo allemaal,  

Ik wil me even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Mirte en ik ben een student aan 
Hogeschool de Kempel en dus aan het leren om juf te worden. Ik ben momenteel al 
begonnen met stage lopen in groep 3B, dus wellicht hebben jullie mijn naam al horen 
vallen bij de kinderen. 

Ik ben bezig met mijn derde jaar van de opleiding, wat overigens ook alweer het een 
na laatste jaar is. Dit houdt dan ook in dat ik aan steeds meer momenten van de dag 
invulling zal gaan geven, opbouwend naar halve en hele dagen. 

Ik kijk er naar uit om jullie binnenkort een keer te zien op school. Wees niet bang om mij aan te spreken, ik 
ben altijd in voor een praatje. 

Ik heb zin in de komende periode met deze groep kinderen!  

 

 

Beslisboom Corona 

Hieronder vindt u een link die u verwijst naar de beslisboom over 
ziektemelding bij coronaklachten. In groep 3 wordt de beslisboom van 
leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar gehanteerd. 

 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-

neusverkouden-kind-versie-3-september/ 

  

 

 

 

Belangrijke data  

 

- woensdag 23 september: studiedag. De kinderen zijn vrij. 

 

- dinsdag 29 september om 19.30 uur: digitale ouderbijeenkomst 

 

 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/
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Verjaardagen  

Jarigen van de maand september  

 

Groep 3A Groep 3B 

 Esmee J 
Bailey 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van groep 3 

 

Susan Jacobs, Marion Teeuwen en Judith Rijken 


