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Wist je dat? 

 
 

- Kern 7 van Veilig Leren Lezen over piraten gaat en we dat thema erg leuk vinden.  

 
 

 

- We druk bezig zijn geweest met de Cito toetsen. Ze zijn nu afgerond.  

- Het afgelopen woensdag Nationale voorleesdag was. Kinderen van de bovenbouw zijn bij ons in de klas 

geweest om voor te lezen. Ze hadden hele leuke verhalen voorbereid en we hebben aandachtig geluisterd.  

- Voorlezen heel goed is voor de ontwikkeling van de woordenschat en begrijpend luisteren. 

- Het fijn is om ook thuis regelmatig voor uw kind(eren) voor te lezen.  

- Aankomende maandag 27 januari de kinderen vrij zijn vanwege een studiedag.  

- De kinderen aanstaande donderdag en vrijdag 30 en 31 januari ook vrij zijn in verband met de 

lerarenstaking.  

                                                                
                                                                                                         

Inhoud 
 
 
taal/ lezen 
 

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 

 

We zijn nog druk bezig met kern 7.  

Dit gaan we leren in kern 7: 

Letters: hoofdletters om te lezen  

Woorden: ‘sch’-woorden, woorden met de ‘ng’-klank 

 

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige 

woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 

7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige éénlettergrepige woorden 

zoals, kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen. Ook oefent uw 

kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige éénlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd 

aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.  

 

In kern 7 komen vooral de ‘sch’-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). Bovendien maken 

kinderen kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b 

achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters lezen. Het thema van 

kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een 

schat op een schip.  

 

                                                                                           

 
Het belang van lezen 
 
De AVI toetsen zijn onlangs afgenomen. Hieruit is gebleken dat een groot aantal kinderen nog geen AVI 
niveau behaald heeft. Daarom willen wij nogmaals aan u vragen om thuis met uw kind elke dag zeker 10 
minuten te oefenen met lezen. Elke vrijdag krijgt uw kind een leesblad op niveau mee (Het leesblad is 1 
niveau hoger dan het behaalde niveau). Belangrijk is dat u met uw kind tempo gaat maken. Tevens is 
herhaling noodzakelijk om de letters en woorden in te slijpen. Dit gebeurt niet als uw kind niet elke dag 
oefent. Als uw kind het technisch lezen onder de knie krijgt, zal hij of zij het ook leuker gaan vinden. 

 



 

 
Rekenen 
 
We zijn nog steeds bezig met blok 7. Accenten in dit blok zijn: 

 

 
 

 

Organisatie 

 
Oudergesprekken 

 
Maandag 20 januari zijn de inschrijfbrieven voor het rapportgesprek mee naar huis gegeven.  
Daarin staat dat u op vrijdag 31 januari een brief ontvangt met de definitieve afspraak.  
Dit zal verplaatst worden naar maandag 3 februari, omdat de school op vrijdag 31 januari gesloten is i.v.m. 
de landelijke staking. Wilt u ervoor zorgen dat de inschrijfbrieven zeker dinsdag 28 januari binnen zijn? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Carnaval 
 
Het duurt nog even, maar vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar 
ouders, opa's of oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil 
opgeven. Aanmelden kan via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties.  
 

Namens de carnavalscommissie.  
 
 
Poster kleuren en kijkmoment nieuwe leerlingen 

De leerlingen van Basisschool EigenWijs zullen (waar mogelijk) in de komende dagen in de groep een 
poster kleuren, waarop het kijkmoment voor nieuwe leerlingen, dat we houden op dinsdagochtend 4 
februari a.s. van 8.45 uur tot 9.30 uur, wordt aangekondigd. Deze poster brengen ze binnenkort mee naar 
huis. Wij verzoeken u om deze poster op het raam te hangen of te geven aan jonge kinderen, die bij u in de 
straat wonen, om hen zodoende attent te maken op het kijkmoment. Dit kunt u ook doen als u ouders 
kent die op zoek zijn naar een school voor hun kind. 

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang Op dinsdag 04 februari a.s. zet 
Basisschool EigenWijs van 08.45 uur tot 09.30 uur haar deur open voor ouders die zich oriënteren op een 
(nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. En in het bijzonder 
ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan. 

Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich 
willen oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en 
naschools) zijn op dit moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er uitgebreid 
kennisgemaakt worden met Basisschool EigenWijs en Nummereen. 

Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal voor een welkomstwoord en een 
korte toelichting over Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang. Daarna worden ouders en 
kinderen rondgeleid door leerlingen van de Leerlingenraad en kunnen zij een kijkje nemen in de 
(kleuter)groepen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Tijdens dit kijkmoment kunnen ouders ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden 
het fijn als we al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor 
kunnen wij anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. 

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang 
(bso) aan. De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De 
kinderen van de kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op 
het moment dat een kind vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, 
is de werkwijze al bekend. De kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. 
Op deze manier zorgen Basisschool EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de 
basisschool en een fijne overgang voor het kind. 

U bent van harte welkom. Wij rekenen op een grote opkomst! 



 

 
 
Belangrijke data 
 

 

- Maandag 27 januari studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 

- Donderdag 30- en vrijdag 31 januari, lerarenstaking. De kinderen zijn deze dagen vrij 

- Maandag 3 februari: De kinderen krijgen de uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis.  

 
 
 

Jarigen van de maand  

 

Jarigen in de maand januari 

 

Groep 3A Groep 3B 

Waria  
Pim 

Mick 
Basel 
Liv 
Soraya 

 

Jarigen in de maand februari 

 

Groep 3A Groep 3B 

Feline  
Yara 
Reva 

Guusje 
Evi 
Jasper 
Pien 

 

 

Groetjes, de leerkrachten van groep 3 


