
 

Nieuwsbrief groepen 3         week: 6 

 

Wist je dat? 

- We alweer begonnen zijn aan kern 8 van Veilig Leren Lezen. 

- We al moeilijke letterklanken leren zoals de ‘ng’, ‘sch’, en woorden met 2 medeklinkers 

vooraan en achteraan.  

- We al in het schrijfschriftje aan elkaar leren schrijven.  

- In groep 3A al mooi wordt voorgelezen op de voorleesstoel door de kinderen.  

- In groep 3B iedere dag een getal centraal staat ‘het getal van de dag’. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



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 

           

Dit gaan we leren in kern 8: 

Kern 8  

Woorden: bank en licht 

 

Woorden met twee medeklinkers vooraan (zwaan) en achteraan (kast) komen uitgebreid aan bod. 

Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen (voetbal. Ook leert uw kind woorden met een open 

klinker achteraan lezen (ga-zo-nu). 

Bovendien leren de kinderen in kern 8 de NK van bank en de CH van licht.  

 

Thema 

Het thema van kern 8 heet: Op het podium. Tijdens dit thema krijgen de volgende activiteiten veel 

aandacht: 

Voorlezen, voordragen, optreden en verkleden. Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en 

opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: 

creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met 

lezen dan met spelling. Wat het kan lezen, hoeft het dus nog niet foutloos te kunnen schrijven.  

 



Rekenen: 

Accenten in blok 8: 

  



Het zou fijn zijn als er ook thuis geoefend wordt met de analoge klok: 

- Hele uren  

- Halve uren  

- Kwart voor  

- Kwart over  

 

Vreedzame school: 

We zijn begonnen aan blok 3.  

In blok 3 leren de kinderen hoe ze het beste om kunnen gaan met conflicten en misverstanden.  

Deze week hebben de kinderen geleerd wat ze het beste kunnen doen bij communicatieproblemen.  

Daarbij wordt het stappenplan ‘Praat het uit’ gebruikt wat al meerdere keren aangeboden is.  

 

Koningsspelen  
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, tantes, ooms 
en oppasouders) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
  
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
  
Graag voor 4 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
  
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 helpen met klaarzetten 
 begeleiden van een activiteit 
 helpen met opruimen na afloop                                                               

In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 
Voetbaltoernooi 
Woensdag 27 maart vindt er een voetbaltoernooi plaats voor de groep 3 en 4 van de Veldhovense 

basisscholen. Dit is op sportpark Jongelingsveld (Marvilde) – kerkakkerstraat 139  in Veldhoven.  

Het toernooi start om 15.30 en duurt tot ongeveer 18.30. 

De kinderen hebben hiervoor al een formulier meegekregen om zich daarvoor in te schrijven.  

De uiterlijke inschrijfdatum is 14 maart. Daarna is het niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven.  

De voetbalhesjes worden door de school verzorgd.   

mailto:r.smets@veldvest.nl


Lessen wereldoriëntatie  

Afgelopen maandag hebben de kinderen een boekje meegekregen waarin ze samen met u blz. 4-5 

moesten maken. Dit boekje willen we graag diezelfde week uiterlijk op vrijdag ontvangen zodat we 

daar maandag weer mee aan de slag kunnen.  

Het thema gaat over de geschiedenis van een familie. De kinderen gaan kijken naar zichzelf en hun 

eigen familie.  

 

Vervanging  

Tamara Palmans zal nog tot de carnavalsvakantie in groep 3B aanwezig zijn om te ondersteunen. 

Claudia Peeters kan haar stem steeds beter en langer gebruiken. Daarom kan ze al vrijwel de hele 

ochtend lesgeven.  

 

Belangrijke data: 

- Vrijdag 22 februari:  eerste rapport mee naar huis.  

 

 

Jarigen van de maand februari: 

 

Groep 3A Groep 3B 

 
 
 

Chloé  
Keo  
Saad 

Groetjes, 

 

De leerkrachten van groep 3 


