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Beste ouders, 
 
Voor u en uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken. Een nieuw lokaal op de  

bovenverdieping, andere juffen en uw kind leert lezen en schrijven en rekenen!  

Een aantal praktische zaken: 

 Het fruit en drinken voor in de ochtend, mogen de kinderen in de klas op het 

keukentje zetten (in de daarvoor bestemde bakken). 

 Jassen en tassen gaan aan de kapstok in de gang. 

 Alle materialen die uw kind nodig heeft in de klas, krijgt uw kind van school. Het is 

niet de bedoeling dat er materialen van thuis meegenomen worden. 

 Net als vorig jaar gebruiken we dit jaar ook Parro om u te informeren over bepaalde 

zaken. U heeft afgelopen week een verzoek gehad om uw gegevens te koppelen.  

 

Veilig Leren Lezen 
 

In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de vernieuwde methode 

Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen 

(hoofdstukken). Samen met Zoem de Bij leren we alle letters en 

klanken.  

Via ‘Nieuws uit groep 3’ 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 en horen 

wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra 

motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!  

 

Thema kern start: Jij en ik 

In kern Start maakt uw kind kennis met het lokaal, de juffen en de regels in de klas. 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 en s. 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 we leren de regels en afspraken die gelden in de 

groep. Regels over hoe je met elkaar omgaat, maar ook regels en afspraken over hoe je in 
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een werkboekje werkt, hoe we samen zorgen dat de klas netjes blijft en wat je doet als je 

klaar bent met een werkje.  

 

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 heeft vandaag het eerste deel 

van de letterboom meegekregen. 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. Uw kind mag deze 

kleurplaat thuis inkleuren. 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! 

 

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 gaat uw kind oefenen met lezen en woordenschat op de computer op hun eigen 

niveau. Tijdens kern Start maakt uw kind op school kennis met het programma. 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. U krijgt een berichtje wanneer uw 

kind ook thuis met de software aan de slag kan.  

 
  

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen/hoe-het-werkt#differentiatie
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Rekenrijk 
 

Op onze school werken we voor Rekenen met de methode Rekenrijk. In de eerste 

weken van groep 3 besteden we vooral aandacht aan het opfrissen van de getallen 

(“Leg eens 8 blokjes neer” of  “Wat zijn de buren van het getal 3”). We leren hoe we 

een cijfer goed moeten schrijven. En we doen veel rekenspelletjes!  

 
Gymmen 
 
Vanaf volgende week gaan we met beide groepen 3 op dinsdagmiddag gymmen in 
De Ekkerman. We vertrekken met een bus vanuit school. Het is handig als uw kind 
een aparte gymtas heeft, om te voorkomen dat spullen kwijtraken. Voor de gymles 
heeft uw kind gym- of sportkleding en gymschoenen nodig. De gymschoenen mogen 
niet buiten gedragen worden. Na de gymles worden we weer opgehaald door de bus 
die ons naar school brengt. 
 
Binnenkort volgt een uitnodiging voor een avond waarop we u nog veel meer gaan 
vertellen over wat er in groep 3 allemaal gebeurt. Mocht u eerder al contact met ons 
willen, dan kan dat natuurlijk. Een korte mededeling kunt u doen voor schooltijd 
(tijdens de inloop van 8:20 tot 8:30 uur). U kunt ons bereiken via de mail: voor 
groep 3A met Esther Sleddens (e.sleddens@veldvest.nl) en Paula Rijkers 
(p.rijkers@veldvest.nl). Voor groep 3B met Tessa Hofman (t.hofman@veldvest.nl) of 
Femke van der Bijl (f.vdbijl@veldvest.nl) en natuurlijk via Parro. Wilt u wat 
uitgebreider met ons spreken, maak dan een afspraak zodat we ook echt de tijd voor 
u kunnen nemen.  
 
 
Groetjes, juffen van groep 3 
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