
 

Nieuwsbrief groepen 3         week: 4 

 

Wist je dat? 

- Kern 7 van Veilig Leren Lezen over piraten gaat en we dat thema erg leuk vinden.  

 
- Er de afgelopen 2 weken regelmatig lessen uitvielen, omdat we druk bezig zijn geweest met 

de Cito toetsen. Die zijn nu afgelopen.  

- Afgelopen woensdag kinderen van de bovenbouw bij ons in de klas kwamen voorlezen.  

Ze hadden hele leuke verhalen voorbereid en we hebben aandachtig geluisterd.  

- Voorlezen heel goed is voor de ontwikkeling van de woordenschat en begrijpend luisteren. 

- Het fijn is om ook thuis regelmatig voor uw kind(eren) voor te lezen.  

- Aankomende woensdag 30 januari de kinderen vrij zijn vanwege een studiedag.  

- De kinderen heerlijk in de sneeuw gespeeld hebben.  

- De kinderen van groep 3A een kei hebben versierd.  

 

 

 

 



Deze letters en woorden kennen we al: 

Kern 1  

i-m-r-v-s-aa-p-e 

ik-maan-roos-vis-sok-aan-pen-en 

kern 2 

t-ee-n-b-oo 

teen-een-neus-buik-oog 

kern 3 

d-oe-k-ij-z 

doos-poes-koek-ijs-zeep 

kern 4  

h-w-o-a-u 

huis-weg-bos-tak-hut 

kern 5: 

eu-j-ie-l-ou-uu 

reus-jas-riem-bijl-hout-vuur 

kern 6: 

g-ui-au-f-ei 

geit-uil-pauw-duif-ei 

 

We zijn nog druk bezig met kern 7.  

Dit gaan we leren in kern 7: 

Letters: hoofdletters om te lezen  

Woorden: ‘sch’-woorden, woorden met de ‘ng’-klank 

 

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige 

eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld 

en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker 

zijn. Dit zijn de lastige éénlettergrepige woorden zoals, kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, 

ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. 

Die lastige éénlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. 

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.  

 

In kern 7 komen vooral de ‘sch’-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). 

Bovendien maken kinderen kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan 

(stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw 

kind in deze kern hoofdletters lezen. Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, 

piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip.  

                                                                                           



Rekenen: 

Blok 7 is alweer bijna afgerond.  

Accenten in blok 7: 

 
 

 

  



Accenten in blok 8: 

  



Vreedzame school: 

We zijn begonnen aan blok 3.  

In blok 3 leren de kinderen hoe ze het beste om kunnen gaan met conflicten en misverstanden.  

Deze week hebben de kinderen geleerd wat ze het beste kunnen doen bij communicatieproblemen.  

Daarbij wordt het stappenplan ‘Praat het uit’ gebruikt wat al meerdere keren aangeboden is.  

 

Korfbaltoernooi: 

Op zaterdag 13 april 2019 vindt weer het jaarlijkse intersport-schoolkorfbaltoernooi plaats. Het 

toernooi zal beginnen rond 12 uur, en zal rond 5 uur afgelopen zijn. Uw kind heeft hiervan een brief 

mee naar huis gekregen. Als uw kind wil meedoen dan vult u zijn/haar naam in op het formulier.  

U kunt zich ook als begeleider opgeven.  

Uiterste inleverdatum is komende maandag 28 januari. 

 

Koningsspelen  
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, tantes, ooms 
en oppasouders) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
  
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
  
Graag voor 4 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
  
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 helpen met klaarzetten 
 begeleiden van een activiteit 
 helpen met opruimen na afloop                                                               

In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 
Carnaval 
 
Het duurt nog even, maar vrijdag 1 maart is het carnaval 
op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa's of 
oma's die willen komen schminken op die dag. Graag 
horen wij wie zich hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan 
via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende 
reacties. 
 
Namens de carnavalscommissie. 
 
  

mailto:r.smets@veldvest.nl


Inloop  

Tijdens de inloop merken we dat er steeds meer ouders meelopen naar de klas om nog afscheid te 

nemen van hun kind.  

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief aan het begin van het schooljaar is het de bedoeling dat u 

afscheid neemt van uw kind bij de klapdeuren of op het schoolplein.  

Graag rekening houden met bovenstaande.  

 

Gymspullen  

Op donderdag gymmen allebei de groepen 3. Tijdens de gymles in het verplicht om gymkleding en 

gymschoenen te dragen i.v.m. de veiligheid. Leerkracht Marion heeft gezien dat er een aantal 

kinderen te kleine gymschoenen bij zich hebben. Hierdoor kunnen ze de gymschoenen niet aan 

tijdens de gymles en moeten met blote voeten deelnemen.  

We willen jullie vragen om de kinderen met de juiste maat gymschoenen naar school te sturen.  

Daarnaast worden de gymspullen ook regelmatig vergeten. Wilt u er samen met uw kind zorg voor 

dragen dat de gymspullen iedere donderdag meegenomen worden.  

  

 
Belangrijke data: 

- Woensdag 30 januari:     studiedag (de kinderen zijn vrij) 

- Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari: rapportgesprekken 

 

Jarigen van de maand januari: 

 

Groep 3A Groep 3B 

 Mohamad  
Lama  
Ali  

 

Jarigen van de maand februari: 

 

Groep 3A Groep 3B 

 
 
 

Chloé  
Keo  
Saad 

Groetjes, 

 

De leerkrachten van groep 3 


