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Wat hebben we de afgelopen tijd veel leuke dingen gedaan en veel geleerd! We hebben        

Sinterklaasfeest gehad en kerst gevierd in december 2015. Foto’s van pietengym staan op de 

website. Het kerstbuffet was heel gezellig! Nog bedankt voor alle lekkere hapjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

   

    Nieuwtjes uit groep 3 

Op dinsdagmiddag gaan de kinderen 

naar de bibliotheek op school en daar 

mogen ze allemaal een boek kiezen. Ook 

gaat een groepje kinderen informatieve 

boeken, strips en tijdschriften uitkiezen. 

Ze zoeken ook naar boeken die passen 

bij de thema’s waarover we werken. 

Kern 7: Piraten  Kern 8: Theater. 

Voor het goed schrijven van woorden kunnen de kinderen oefenen op www.bloon.nl. 

Alle kinderen hebben na de herfstvakantie  een gebruikersnaam en wachtwoord 

gekregen. 

Voorbeeld: gebruikersnaam: AnnemiekeBoonstra  wachtwoord: meenthe 

  

Veilig leren lezen: De eerste helft van het schooljaar hebben  de kinderen alleen klankzuivere 

woorden leren lezen. Dat zijn woorden die je schrijft, zoals je ze uitspreekt bv. kaas. Vanaf kern 7 

leren de kinderen ook niet klank-zuivere woorden lezen bv. hond (je zegt hont, maar je schrijft 

hond). Ook leren de kinderen langere woorden lezen. De komende maanden is het de bedoeling 

dat de kinderen stukjes tekst, correct en vlot kunnen lezen. Eens een woordje spellen mag, maar 

het is de bedoeling dat de kinderen eind groep 3 de verhaaltjes zoveel mogelijk zonder spellen  

kunnen lezen. De kinderen krijgen regelmatig ook verhaaltjes mee naar huis, zodat ze ook thuis 

kunnen oefenen op het juiste niveau. 

Bij lezen is het belangrijk dat de kinderen het plezier van lezen gaan ontdekken. Lezen is 

ontspannend en leuk én ze leren er veel van. Het stimuleert de fantasie, het brengt de kinderen 

op ideeën en ze leren veel nieuwe woorden. 

                .  

 

 

 

Laat daarom thuis als ouder zien dat het leuk is om te lezen:  

 Lees samen, maar lees ook regelmatig zelf een boek in het bijzijn van je kind. 

 Als je samen leest, doe dat dan niet te lang. Liever iedere dag even kort (5 of 10 minuten) 

dan één keer heel lang. 

 Probeer rekening te houden met het niveau waarop je kind leest. Het AVI-systeem deelt 

teksten en boeken in op moeilijkheidsgraad.  AVI-Start is voor beginnende lezers. Daarna 

komt AVI-M3. Dat is het niveau van midden (M) groep 3. AVI- E3 is het niveau van eind 

groep 3. 

 Laat uw kind ook informatieve boeken en strips lezen als ze dat leuk vinden!       

 

http://www.bloon.nl/


                                                        Nieuwtjes uit de groep 2015-2016 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Rekenen: We sluiten blok 8 alweer af. De afgelopen weken hebben de kinderen kennis gemaakt 

met de tweelingsommen. Een tweeling deelt alles eerlijk. Zo wordt het verdubbelen en halveren 

van getallen aangeleerd.  

Ook leren de kinderen om te springen op de getallenlijn met sprongen van 10 en huppen van 1. 

Waar komen we uit? Bv. 10+10+10+4  en 10+10+10-4 

Belangrijk is dat de kinderen de verliefde getallen (getallen die samen 10 maken) nu vlot uit het 

hoofd kunnen opzeggen. En het splitsen van getallen t/m 10  moet al een stuk gemakkelijker 

gaan. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om moeilijkere sommen over het tiental uit te rekenen. 

  

 

PBS; positive behavior support    
Groep 3 werkt hard voor de groepsbeloning. Als er 15 sneeuwvlokken aan de boom hangen is 

het weer tijd voor een groepsbeloning. De laatste keer heeft de groep gekozen om op 

maandagmiddag een poosje in het kleuterlokaal te spelen. 

           

 

 

François heeft ons laten zien wat een djembé  is! Ook heeft hij op de djembé gespeeld. François 

zijn oma vertelde ons dat de djembé in Afrika werd gebruikt om berichten naar elkaar te “sturen”,  

bijvoorbeeld als er storm aankwam. 

Samen hebben we een paar liedjes gezongen en François trommelde daarbij op de djembé. Dit 

was erg leuk en leerzaam! 

Bedankt François! 
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Werken rondom het thema theater! 

         

Clowntjes knutselen op dinsdagmiddag! Woordenschat uitbreiden. 

           

Groepswerk “maak een voorstelling” als verwerkingsopdracht na het kijken van huisje boompje beestje 

over “Het theater” 

Poëzie is ook taal! We hebben tekeningen gemaakt bij dit gedicht over de schilder in Artis en 

we hebben een “Elfje” geschreven voor in ons portfolio. 

De schilder is vandaag geweest, 
in Artis. 
Hij schilderde daar ieder beest,        
in Artis.   
Hij verfde met een grote kwast, 
de dieren strepen op hun bast.  
Hij schilderde de aap met blokjes, 
in Artis. 
De olifant met korte sokjes, 
in Artis. 
Hij streek het paard vol ringetjes, 
de leeuw vol rare dingetjes, 
in Artis. 
Maar één dier schilderde hij niet, 
in Artis. 
Dat was de zwarte panter Piet, 
Omdat ie zwart is!! 

Allemaal een fijne voorjaarsvakantie!!! 

Meester Arne geeft ons een periode gymles 

op dinsdag! 

 


