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Voor u ligt de derde 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 binnen 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-in-1. Het tweede thema is ‘Jij en ik!’ en gaat over overeenkomsten en verschillen tussen mensen uit allerlei 
verschillende culturen. 
 
Belang van het thuis lezen. 

In groep 3 is het leren lezen het belangrijkste. Om uw kind hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen is het belangrijk 

om thuis ook regelmatig (liefst dagelijks) met hem of haar te lezen. Dagelijks 5 á 10 minuten is effectiever dan één 

keer per week een uur. Voor het lezen kunt u denken aan een boek wat u in huis heeft of bij de bibliotheek heeft 

geleend en/ of de woordrijen die u kind, vanaf nu, aan het begin van elke kern mee naar huis krijgt.  

Reageer altijd positief op het voorlezen van uw kind, ook wanneer niet alle woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef 

aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet en probeer fouten door uw kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook 

als het een fout goed corrigeert. 

Samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan ook eens op www.zwijsen.nl/maanroosvis. Het tijdschrift 

dat 100 % aansluit bij Veilig leren lezen.   

Aan het einde van kern 3 nemen we op school de herfstsignalering af. Dit is een voortoets om kinderen met 

leesproblemen vroegtijdig te kunnen signaleren. Na afname van de toets zult u worden geïnformeerd over het 

resultaat van uw kind.  

 

Veilig Leren Lezen 
Taal/lezen 
Thema kern 3: Hoe voel jij je? 

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft 

dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. 

In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens. 

Letters en woorden lezen in kern 3 

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d soms met de b 

verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d 

zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan. 

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, 

zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de 

kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen 

lezen en maken. 

 

http://www.obsdevlonder.nl/
http://www.zwijsen.nl/maanroosvis
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Thema kern 4: Waar woon jij? 

Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop wordt gezet. 

Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten 

rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts. 

Letters en woorden lezen in kern 4 

De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om 

naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind 

dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals 

‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’. 

Spelling 
We oefenen verder met het hakken en plakken van woorden, inmiddels al met woorden van 4 

letters. Verder zijn we ook al bezig met dicteetjes. De juf zegt een letter of een woord en de 

kinderen schrijven deze op. Dat gaat al erg leuk. 

 
 
Woordenschat: 
Naast het bespreken van de woorden die we tegenkomen bieden we woordenschat meer gericht aan door middel 
van een prentenboek. Uit het prentenboek halen we een paar moeilijke woorden waar we voorafgaand aan het 
voorlezen al over praten en die regelmatig op verschillende manieren terugkomen gedurende de week. 

 
 
Rekenen 
 
In de komende twee blokken gaan de kinderen veel leren, de volgende onderdelen komen 
aan bod: 

- Oefenen met de getallenlijn tot de 40 
- Het splitsen van hoeveelheden, als er samen 10 knikkers zijn, en ik heb er 8 hoeveel 

heeft Pietje er dan? 
- De kinderen maken kennis met de 1, 2, en 5 eurocent en hoeveel kun je hier nu 

eigenlijk voor kopen? 
- Het eerlijk verdelen van hoeveelheden. 
- We gaan echte sommen maken, we gaan optellen en aftrekken tot en met de 5! 

 
 

Schrijven  
De kinderen van groep 3 kunnen inmiddels alle cijfers van 1 t/m 10 schrijven.  
We moeten af en toe nog wel goed nadenken over hoe om het cijfer moet.  
 
Verder blijven we dagelijks schrijven. Onder andere de letter die op de dag centraal staat 
en verder herhaling van de al eerder aangeboden letters.  
 
 
 
 
 

http://www.obsdevlonder.nl/
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Agenda 
17 oktober:                                 afsluiting Gouden Weken 14.00 -14.30 op school. U bent van harte welkom! 
21 t/m 25 oktober:                    herfstvakantie 
29 oktober en 31 oktober:       contactgesprekken 
4 november:                               studiemiddag, de kinderen zijn vrij 
6 november:                               schoolontbijt 
 
5 december:                               Sinterklaasviering 
19 december:                             Kerstviering  
 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 

http://www.obsdevlonder.nl/

