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Veilig Leren Lezen 
In deze flyer kunt u lezen over binnen welke thema’s we de aankomende 2 kernen van veilig leren lezen (onze taal-, 
leesmethode) werken. Elke kern heeft een ander ankerverhaal, dit is een verhaal die als een rode draad door de kern 
verwerkt wordt.  
Verder zullen we u ook op de hoogte stellen van de leerstof die gedurende die tijd aan bod zal komen. Zowel op het 
gebied van taal/lezen als spelling, rekenen en schrijven.  
Mocht u over één van de thema’s die dit jaar aan bod komen leuke boeken of een leuk idee voor een uitje hebben 
dan horen wij dat graag.  
 
Taal/lezen 
Thema kern 9: Hoe kan dat? 

In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de buitenschoolse opvang niet werkt 

en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei zaken over 

techniek, doen ze zelf proefjes en schrijven daarover ook een verslagje. Ze leren woorden als: het apparaat, de buis, 

de elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap. 

 Woordtypen in kern 9 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn: 

• samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan; 

• woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en markt; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei; 

• woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte; 

• woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel; 

• woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken; 

• woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel. 

 
Thema kern 10: Kijk eens om je heen! 

Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in 

de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken 

zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, 

de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui. 

Woordtypen in kern 10 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn: 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst; 

• woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen; 

• woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep 

een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen; 

• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, 

-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien; 

• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen 

en ruwe. 
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Spelling 
Kern 9 

We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern 

worden beheerst: 

• woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp; 

• eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal; 

• woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank. 

 

Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, waaronder ook woorden van 

één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: half, wilg, melk. De 

kinderen leren dat die letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze er geen letter tussen moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ 

(en niet ‘melluk’). 

Kern 10 

We oefenen met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie 

letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk. 

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar 

deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3. 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en leren 

na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil te staan bij de betekenis van de 

verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enzovoorts). 

Rekenen 
Getallen en bewerkingen 
Achterin het werkboek zit inmiddels een weektaak. Dit zijn een aantal opdrachten waar de kinderen zelfstandig mee 
aan de slag kunnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende niveaus. De kinderen werken op het 
niveau dat het beste bij hen past.  
 
Wij gaan binnenkort beginnen met het rekenracen. De kinderen krijgen een blad met sommen tot de 10 voor zich en 
krijgen dan 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk sommen te maken en zichzelf dagelijks te verbeteren.  
 
De volgende doelen komen de aankomende maand aan bod: 

- Vleksommen maken:  3 + … = 10 
- Oefenen met de getallenlijn tot de 80 
- Sommen 9-4 en 19-4. 
 
Meten en meetkunde 
- Rekenen met geld; aanvullen tot een bepaald bedrag 
- Ruimtelijk inzicht oefenen 
- Klokkijken, hoelang duurt een activiteit? 
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Schrijven  
Inmiddels hebben de kinderen alle letters leren schrijven. We oefenen nu verder met de juiste schrijfwijze.  
 

 
 
 
Agenda 
3 april:     Klassenshow groep 3/4 . Om 11.15 bent u van harte welkom om naar onze show te komen kijken!! 
5 april:     grote peuter dag  
8 april:     margemiddag             - kinderen ’s middags vrij 
12 april:   koningsspelen            - continurooster met lunch, de kinderen zijn om 14:00 uur vrij 
19 t/m 22 april:  Paasweekend 
24 april:   techniek dag 
27 april:   Koningsdag                
28 april t/m 5 mei:                       VAKANTIE 
9 mei:       kom in de klas          - 14.30 – 15.00 ouders in de klas, wees welkom! 
13 t/m 16 mei:                           - avond 4 daagse 
17 mei:    studiedag                   - alle kinderen zijn vrij! 
30 /31 mei:    Hemelvaart        - Vrije dagen 
 
 
De flyer kunt u ook terugvinden op onze website! 
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