Flyer 1 uit Groep 3
26 augustus 2019 t/m 20 september 2019
We zijn begonnen!

Voor u ligt de eerste flyer van groep 3. Het hele jaar zal er ongeveer om de 6 á 7 weken een flyer uw kant op komen.
In deze flyer kunt u lezen over welke thema’s we de aankomende 2 kernen van veilig leren lezen (onze taal-,
leesmethode) werken. 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.

Creatieve activiteiten en woordenschat zullen worden gekoppeld aan het thema waar groep 4 in werkt met Alles-in1. Het eerste thema is ‘Waar is het?’.

Veilig Leren Lezen
Taal/lezen
Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven! In groep 3/leerjaar 1
werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen
(hoofdstukken). Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt
inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd.
Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!
Kom daarom ook naar de ouderavond op: 9 september tussen 18:45 en 19:45 uur! Nadere informatie volgt nog.
Thema kern start: Jij en ik
In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het
thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter
Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op
het plein op zoek naar deze letter.
Wat leert uw kind in kern start?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken
en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van
nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, en regels en afspraken die gelden in de
groep.
Letterboom
Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis. Alle kleurplaten samen
vormen een letterboom. Uw kind krijgt binnenkort het eerste deel van de letterboom mee. Dit is een kleurplaat
waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal
keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze kleurplaat is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind van
kern start krijgen de kinderen deel twee van de letterboom mee naar huis. Hierop staan de letters die de kinderen
hebben geleerd.
Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. De groei van de boom kunt u zien als de groei
van de letterkennis van uw kind. Na kern 6 zijn alle letters aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We
hopen dat u thuis een mooi plaatsje voor de boom uitkiest!
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Verschillen tussen kinderen
Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden.
Daarom gebruiken wij deze eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan. Op de website
www.zwijsen.nl/veiliglerenlezen vindt u onder het kopje Differentiatie meer informatie hierover.
Software
Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer of een tablet op hun eigen niveau.
Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op
dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Om toegang tot deze software te krijgen hoeft u alleen uw emailadres aan ons door te geven. U ontvangt dan een mail met een inlogcode. Daarmee kunt u inloggen op de
thuisversie. U vindt daar een handleiding (onder het vraagteken) en meer informatie over leren lezen.
Spelling
Op het gebied van spelling besteden we veel aandacht aan het hakken en plakken van korte,
klankzuivere woorden. Dit is belangrijk om straks de los geleerde letters aan elkaar te
kunnen plakken tot een woord om te lezen of te schrijven. Ook oefenen we met; welke letter
hoor je vooraan, in het midden of achteraan.
Dit oefenen we met verschillende materialen, zoals het woorddoosje,
het klikklak boekje en hakkaarten.

Rekenen
De eerste twee blokken van rekenen bieden veel herhaling van wat de kinderen bij de kleuters
al hebben geoefend. De stof wordt herhaald en verder ingeoefend. Verder is het voor ons een
mooie start om te kijken wat alle kinderen al kunnen en hoe ze het werken in een werkboekje
oppakken.
De volgende onderdelen komen aan bod:

Getallen en bewerkingen
- Het verder- en terugtellen tot en met 20 wordt herhaald en verder ingeoefend. Doortellen en terugtellen
vanaf een willekeurig getal krijgt daarbij extra aandacht.
- De kinderen leren hoe de cijfers 0 t/m 10 geschreven worden.
- Het herkennen van getalbeelden (het woord zes koppelen aan het geschreven cijfer 6)
- We oefenen het vlot herkennen van dobbelsteenstructuren tot en met zes en de dubbelen, dit om te
voorkomen dat kinderen aantallen één voor één blijven tellen.
- Aantallen worden vergeleken; het kunnen aangeven of het er meer, minder of evenveel zijn
- De rekenkundige begrippen groot/klein, voor/achter, hoog/laag enz. worden herhaald.
Meten en meetkunde
- Voorwerpen sorteren, wat hoort er niet bij.
- Verhoudingen; voorwerpen naar verhouding bij elkaar zoeken.
- Meten met natuurlijke maten.
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Schrijven
In groep 3 neemt schrijven vanaf de eerste dag een belangrijke plek in. De kinderen leren de
geleerde letters ook gelijk te schrijven in blokschrift. Bij blokschrift zien de lees- en
schrijfletters er grotendeels hetzelfde uit, dit zal zorgen voor een betere klank/
tekenkoppeling. Het schrijven van de letter versterkt op deze manier het leesproces. Naast
de letters leren de kinderen aan het begin van groep 3 ook de cijfers tot 10 schrijven.

Agenda
4 september: schoolfotograaf
9 september: kennismakingsavond (18:45-19:45)
19 september: schoolreisje groep 3 t/m 7; nadere informatie volgt nog.
23 september: sportdag; nadere informatie volgt nog.
2 oktober: start Kinderboekenweek
8 oktober: voorstelling in De Marke
17 oktober: presentatie Gouden Weken

De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de
groep.
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