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Beste ouder(s),  

Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? De kinderen maken nu echt flinke sprongen met lezen! In deze flyer krijgt u 

weer informatie over het taal- , lees- , spellings-  en rekenonderwijs in de komende paar weken. 

Veilig Leren Lezen 
Taal/lezen 
Thema kern 7: Spannend! 

Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik 

en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat 

de leerlingen vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter.  

We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer 

een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en 

‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn woorden, zoals zakdoek, laars, kroon, schoen, ring en woorden die 

beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.  

Thema kern 8: Wat kan jij? 

In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, 

komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. De leerlingen lezen vervolgens een 

verhaal over hoe oma een taart had willen bakken. 

We oefenen weer met nieuwe soorten woorden.  

Woorden: 

• zoals: sterk/ schrift/  muisje, boompje en stoeltje/ sla, vlo en nu. 

• die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud. 

• die eindigen op -nk, zoals: bank  /  -ch(t), zoals: lach en bocht. 

 
Spelling 
Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook al goed te kunnen spellen. Vanaf kern 7 gaat de spelling niet meer 
gelijk op met het lezen. We oefenen natuurlijk wel met de nieuwe woordtypen, zoals hierboven beschreven zijn.  
We doen dit in een echt dicteeschrift en op de wisbordjes.  

 
Rekenen 
De kinderen zijn inmiddels alweer 1 blok in het nieuwe werkboek aan het werk. Dit betekent dat de kinderen nadat 

ze het gewone werk af hebben, verder kunnen met een weektaak. Deze weektaak zit achterin het boek waar de 

kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende niveaus.            

De kinderen werken op het niveau wat het beste bij hen past.  

De volgende doelen komen de aankomende maand aan bod: 

- Verdwijnsommen (8-8) en bijna verdwijnsommen  (8-7) 
- Het oefenen op de getallenlijn tot en met de 60 
- Rekenen met geld; aanvullen tot een bepaald bedrag 
- Getallen op de juiste plek van de getallenlijn plaatsen 
- Ruimtelijk inzicht oefenen 
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Schrijven  
We kunnen nu de meeste letters schrijven. We gaan dus oefenen met het schrijven van langere woorden. We leren 
de sch-,  -ng, -nk. We herhalen ook de letters die we al kennen, zodat we alle letters helemaal goed blijven schrijven.  
 

Belangrijk 
Agenda 
11 februari:                           rapporten mee 
12 en 14 februari:                contactgesprekken 
13 februari:                           ouders in de klas (11:30 tot 12:00) 
18 t/m 22 februari:              voorjaarsvakantie 
25 februari:                           margedag, de kinderen zijn vrij 
28 februari:                           carnaval, de kinderen mogen verkleed naar school komen!  
8 maart:                                 NL- DOET 
 
Nodig/  Bijzonderheden 
Denkt u aan de kinderfoto?! 
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