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Beste ouders, 
 
De eerste periode in groep 3 zit er alweer op. Het is fijn om te zien dat de kinderen 
zich al helemaal ‘thuis’ voelen in de klas. De kinderen zijn gewend aan de nieuwe 
klas, de nieuwe regels en de nieuwe juffen. En ze zijn ook gewend aan de materialen 
waarmee gewerkt wordt en hoe ze opdrachten moeten aanpakken.   
 
 
Veilig Leren Lezen 
Veilig Leren Lezen (de KIM-versie) is zo opgebouwd dat uw kind iedere 2 (soms 3) 

dagen een nieuwe klank/letter leert. Tijdens die 2 dagen komen alle aspecten van 

zo’n nieuwe letter aan bod. Niet alleen hoe de letter klinkt, maar ook hoe deze eruit 

ziet, wat je voelt als je de letter zegt, op welke plaats de letter staat in een woord 

(vooraan – in het midden – achteraan).  

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. 

Deze week sluiten we kern 2 en dus het thema ‘Dag en nacht’ af.  
Kinderen hebben mogen laten horen hoe goed ze de nieuw geleerde letters kennen 
en welke woorden ze er al mee kunnen maken en lezen.  
 
Het lezen, van woorden en woordrijtjes, doen we 
op verschillende manieren. Soms lezen we op een 
‘gek’ plekje in de klas, soms mogen we telkens op 
een ander niveau lezen (eerst zittend op je stoel, 
dan staand op je stoel, zittend op je tafel en soms 
zelfs staand op je tafel), lezen we met gekke 
stemmetjes of ‘vergeten’ we een woord in een 
rijtje en moeten de anderen raden welk woord 
vergeten is.  
 
 
We vinden het heel belangrijk dat uw kind plezier 
heeft in lezen en dat er ook thuis aandacht is voor lezen. Het is leuk om samen te 
lezen en om voor te lezen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de brief ‘Ik wil 
mijn kind thuis helpen met lezen’.  
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Rekenrijk 
 

Het tellen met sprongen van 2 en 5 zijn we 

volop aan het oefenen. Bij het tellen met 

sprongen van 2 kijken we goed naar 

huisnummers. We tellen vooruit en achteruit. 

 

 

Bij het splitsen gebruiken we ook huizen: de splitshuizen. 

We oefenen eerst goed met blokjes en andere concrete 

materialen. Op de splitshuizen leren we hoe we dat 

splitsen ook goed kunnen opschrijven.  

 

 

 
 
 
Van alles wat 
 
Vorige week is de Muziekklup gestart. Op donderdagochtend komt de Muziekklup de 
muziekles verzorgen in groep 3. De Muziekklup komt tot bijna het einde van het 
schooljaar. De kinderen en juffen zijn heel enthousiast over deze lessen!  
 
Op de Baptist bieden we ook ‘Everyday English’ aan. Naast de lessen Engels die op 
het rooster staan, krijgen de kinderen ook Engels tijdens het fruit eten, de 
begroeting als ze ’s ochtends binnen komen of openen we de dag in het Engels. 
Iedere maand hebben we nieuwe ‘speerpunten’ in het Everyday English.  
In de maand oktober starten we de dag in het Engels: we oefenen hoe de dag in het 
Engels heet, welke dag het morgen is. Maar ook het programma van die dag wordt 
in het Engels besproken. Tijdens het fruit eten en tussendoor doen we energizers in 
het Engels.  
 
En dan zit de eerste periode in groep 3 er alweer op. In de schoolgids staat dat u uw 
kind in groep 3 tot aan de herfstvakantie mee naar binnen mag begeleiden. We 
snappen heel goed dat de overgang naar groep 3 spannend is voor zowel u als uw 
kind. Na de herfstvakantie is het de bedoeling dat uw kind alleen naar binnen gaat 
en dat u, als ouder/verzorger, buiten op het schoolplein afscheid neemt van uw kind.  
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We merken regelmatig dat kinderen op het nippertje of na de 2e bel de klas binnen 
komen. Voor de kinderen zelf vervelend, omdat ze dan niet meer op hun bijtje 
kunnen klikken. Voor de klas vervelend, omdat het toch altijd wat onrust geeft en dat 
we niet samen aan de dag kunnen beginnen.  
Wilt u er, samen met uw kind, voor zorgen dat we met alle kinderen uit groep 3 de 
dag kunnen starten om 8:30 uur?  
  
En tot slot: de kinderen hebben vandaag een leesbingo mee naar huis gekregen. Op 
deze kaart staan een aantal leuke, gekke, grappige en bijzondere plekjes waar uw 
kind in de vakantie 10 minuutjes kan gaan lezen of met wie. Volle kaarten kunnen na 
de vakantie bij de juf worden ingeleverd. Uw kind krijgt dan… Dat blijft nog even een 
verrassing! 
 
We wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie! Geniet ervan! 
 
Groetjes, juffen van groep 3 
 
 
 


