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Flyer 6 uit Groep 3 

20 mei 2019 t/m 12 juli 2019 

Veilig Leren Lezen 
Taal/lezen 

Groep 3 
Voor u ligt de laatste  flyer van groep 3, dat betekent dat het schooljaar er bijna opzit. In deze flyer kunt u lezen over 

binnen welke thema’s we de aankomende 2 kernen van veilig leren lezen (onze taal-, leesmethode) werken.  

 

Thema kern 11: Wat bewaar jij? 

In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het verzamelen 

van spullen. Woorden die daarbij aan bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het oudst, iets 

dubbel hebben en de tentoonstelling. 

Woordtypen in kern 11 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn: 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk; 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging; 

 samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken; 

 verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje; 

 woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt; 

 woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen. 

Spelling 

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

kern worden beheerst. Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde 

woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift. 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de 

juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te 

formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo 

hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten. 

Thema kern afsluiting: Een wereld vol boeken 

In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het Puddingboomplein terug in het verhaal ‘De 

verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek 

boeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar 

Geen nieuwe woordtypen lezen of spellen 

In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling oefenen de kinderen 

verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere lessen passen ze het geleerde toe 

door zinnen en korte tekstjes te schrijven, voor te lezen en eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn 

gekoppeld aan woordenschatuitbreiding. 
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Rekenen 
De laatste lessen zijn aangebroken voor de kinderen.  

Getallen en bewerkingen 
- Het snel uit kunnen rekenen van sommen onder de 10 
- Sprongen van 2, 5 en 10 worden herhaald 
- Aanvullen tot de tien 
- Tellen op de getallenlijn tot de 100! 

 
Meten en meetkunde 

- Inzicht krijgen in het werken met gewichten 
- Rekenen met geld; aanvullen tot een bepaald bedrag 
- Ruimtelijk inzicht oefenen 

 

Schrijven  
Het schrijfboekje is zo goed als uit. In de komende periode zullen we op het gebied van schrijven vooral gaan 
oefenen op letters en cijfers die nog extra ingeslepen moeten worden. 
 

Oproepje 
Agenda 
De komende weken zijn we, naast het reguliere programma, druk met het maken /  afnemen van de cito-toetsen.  
 
30 en 31 mei                vrije dagen 
10 t/m 14 juni              vakantie 
16 juni                           vaderdag 
17 juni                           studiemiddag  kinderen ’s middags vrijdag 
24 juni                           rapporten mee 
25 juni                           contactgesprekken 
26 juni                           juffen/meesterdag 
9 juli                              wisseluur met de nieuwe groep 
12 juli                            laatste schooldag om 12.00 zomervakantie 
26 augustus                 start nieuwe schooljaar 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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