
 

Week 8 

22-02-2019 

 
 

Wist je dat? 

- We alweer begonnen zijn aan blok 9 van rekenen.  
- We op vrijdag 1 maart carnaval vieren op school en iedereen verkleed naar school mag komen.  
- Tijdens de laatste les van wereldoriëntatie gaan de kinderen een stamboom maken. Hiervoor hebben we 

pasfoto’s nodig van papa, mama, broertjes, zusjes, opa en oma. Graag zo spoedig mogelijk meegeven.  

- De kinderen krijgen op donderdag voor de carnavalsvakantie een leesbingo mee naar huis. Het is de bedoeling 

om iedere dag 10 min met lezen bezig te zijn. Dit kan aan de hand van de leesbingo.  

De kinderen nemen deze leesbingo na de carnavalsvakantie weer mee naar school om te laten zien hoe goed 

ze gelezen hebben.   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
Na de carnavalsvakantie beginnen we met kern 9 

 

Dit gaan we leren in kern 9 

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 

 

Thema: Hé, hoe kan dat? 

De kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. 

 

Begrijpend lezen 

In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Voorbeeld: 

Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Uw kind kan kiezen uit de 

volgende zinnen: 

1 De pop is van Els 

2 Noor maakt een jurk 

3 De jurk is voor de pop  

Het is belangrijk om bij begrijpend lezen de teksten zeker 2 keer te lezen voordat uw kind naar de vragen gaat. \ 

Een andere oefenvorm is: zinnen in de juiste volgorde plaatsen. 

Het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde, met behulp van een plaatje, is een oefenvorm.   

 

Leuk proefje om thuis te proberen  

  



 
 

Rekenen  

 

Accenten in blok 9  

 

 
 

 

 

 



 
 

Vreedzame school  

 

De afgelopen 2 weken hebben de kinderen kennis gemaakt met het begrip ‘groepsvergadering’. 

De kinderen hebben in groepjes samengezeten en ervaren hoe een vergadering werkt.  

De kinderen hebben geleerd dat je bij een groepsvergadering samen gaat zitten om ergens over te praten.  

Iedereen mag zijn/haar eigen mening hierover geven en aan het einde van de vergadering wordt er een besluit 

genomen.  

 

 

Koningsspelen  

 

Herhaling oproep vanwege te weinig hulpouders 

Beste ouders/verzorgers, 

 

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, oppasouders, ooms en tantes) 

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 en we hebben nog te weinig ouders. 

 

Kunt u meehelpen? 

Graag dan vóór 27 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl (Leerkracht Rachel Smets BS EigenWijs). 

 

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. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Sportdagcommissie  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Carnaval  
 

 

Alaaf! Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 1 maart is het van 8.30 uur tot 12.15 uur feest op school. Uw 

kind mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen brengen gewoon hun pauze hap (fruit en drinken) mee 

naar school, zoals altijd. Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. De groepen 1 t/m 4 gaan kijken 

naar een mooi optreden. De groepen 5 t/m 8 bereiden optredens voor in de klassen die we deze dag aan elkaar laten 

zien. Verder gaan we hossen en zijn er andere activiteiten zoals Just Dance, kleuren of film kijken voor kinderen die 

niet willen hossen. Ook kunnen de kinderen die dat willen geschminkt worden. We willen u vragen uw kind geen losse 

speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum mee te geven naar school. Die raken vaak kwijt en 

we willen het verdriet, omtrent het verliezen of stuk gaan van deze attributen, graag voorkomen. We willen u ook 

vragen om geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel serpentines meegeven. In de 

komende week zullen de kinderen van de bovenbouw van Eigenwijs een Prins en Prinses Carnaval 

kiezen. De Prins en Prinses worden bekend gemaakt op vrijdag 22 februari. Er vindt dan een 

symbolische sleuteloverdracht plaats. 

 

 

 

Belangrijke data  

 

- 26 februari en 28 februari:  rapportgesprekken  

- vrijdag 1 maart:    Carnaval op school (de kinderen mogen verkleed naar school) 

- carnavalsvakantie:   maandag 4 maart tot en met 8 maart is het carnavalsvakantie. 

De kinderen zijn vrij. 

We zien ze graag weer maandag 11 maart op school.  

 

Jarigen van de maand  

 

Februari  

Groep 3A Groep 3B 

 
 
 

Chloé  
Keo  
Saad 

 

Maart  

Groep 3A Groep 3B 

Skye 
 

Sophie  
Troy 

 

Groetjes, 

 

De leerkrachten van groep 3 

 


