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Flyer 2 uit Groep 3 

25 september 2019 t/m 18 oktober 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Voor u ligt de tweede flyer van groep 3. In deze flyer kunt u lezen over welk thema we de aankomende kern 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-in-

1. Het eerste thema is ‘Waar is het?’. 

 

Veilig Leren Lezen 
Taal/lezen 
Komende week werken we aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v 

geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun 

wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook 

hun woordenschat en kennis van de wereld uit. 

Thema kern 2: Dag en nacht 

In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de 

nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben 

met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, 

eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts. 

Letters en woorden lezen in kern 2 

In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d 

wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat 

tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte 

linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van 

de b). 

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. 
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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. 
 

 

 

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 
2 oktober:                                start Kinderboekenweek  
8 oktober:                                voorstelling in De Marke 
17 oktober:                              presentatie Gouden Weken 
21 t/m 25 oktober:                 HERFSTVAKANTIE 
29 en 31 oktober:                   contactgesprekken 
4 november:                            Studiedag, kinderen vrij.  
 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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