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BESTE OUDERS/VERZORGERS
De welverdiende zomervakantie is voorbij. We zijn het schooljaar weer
begonnen en uw kind is gestart in groep 3. 

In deze informatiebrief wil ik u informeren hoe wij uw kind leren om van
klanken naar woorden te gaan lezen, maar ook aan welke doelen wij de
komende periode gaan werken. 

's Morgens werken wij aan lezen, rekenen, schrijven en spelling. 's Middags
gaan we vooral aan het werk met ons thema: Waar is het?. Op
woensdagochtend, en na de herfstvakantie,  gaan we naar gym. Het is de
bedoeling dat uw kind dan een gymtas met een gymshirt, gymbroek en
sportschoenen voor binnen zonder zwarte zool meenemen. 
 
Ook in groep 3 werken wij in thema's. Het eerste thema is Waar is het?, we
gaan kijken naar de wereld om ons heen. Kinderen mogen van thuis spullen
meenemen naar school die met dit thema te maken hebben. 

Juf Erika

DOELEN
REKENEN

Tellen en terugtellen tot
en met 10. 
Getallen tot en met 10
koppelen aan
hoeveelheden. 
Getalvolgorde en de
getalpositie bepalen. 
Optellen tot en met 5 met
abstracte notatie.
Aftrekken tot en met 5
met abstracte notatie. 

Splitsen van
hoeveelheden en getallen
tot en met 5.
Meten met natuurlijke
maten, zoals vingers,
handen en voeten. 
Meten met een liniaal tot
en met 10 centimeter.
Lijnen trekken met een
liniaal tot en met 10
centimeter. 
Optellen tot en met 10
met behulp van
afbeeldingen en de
getallenlijn.

Sinds het schooljaar 2020 -
2021 werken wij met de
rekenmethode Getal & ruimte
Junior. 
Doelen blok 1:

Doelen blok 2:

DOELEN LEZEN
Het lezen van de klanken: e, i, n,
p, f, r, a, j, u, t, d, o, s, m, h, k, w, l,
b, g, z, v, aa, oo, uu, ee, ij, eu en
oe.
Het lezen van de woorden: de,
het, een, je, ze, te, we en me. 
Het lezen van woorden met de
aangeboden klanken. 
Het lezen van woorden, zinnen,
teksten en boeken. 
Vragen beantwoorden van
vragen over gelezen tekst. 

DOELEN SCHRIJVEN
Het schrijven van de klanken: e, i, n, p,
f, r, a, j, u, t, d, o, s, m, h, k, w, l, b, g, z, v,
aa, oo, uu, ee, ij, eu en oe.
Het schrijven van woorden met de
aangeboden klanken. 
Het schrijven van de cijfers 0 t/m 9. 
Het schrijven van de leestekens. 
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TIPS VOOR
THUIS

Aantal vorken, borden,
potloden verzamelen zoals
opgeschreven is.
Juiste aantal keren in de
lucht springen. 
Met 2 dobbelstenen sommen
maken. 
Meten met je handen,
vingers of voeten hoe groot
iets is bijvoorbeeld de
huiskamer. 
Tellen hoeveel stappen het is
van het huis naar de fiets of
auto, enz. 

Wilt u uw kind helpen bij de
leesontwikkeling is het van groot
belang om uw kind vaak voor te
lezen. Online zijn er ook veel
voorleesfilmpjes te vinden.
Voorlezen komt ten goede aan
het vergroten van de
woordenschat, verhaalbegrip en
het plezier in het lezen van
boeken. 
Daarnaast is het belangrijk dat
uw kind zelf plezier gaat hebben
in het lezen. Laat uw kind
ontdekken welke boeken bij uw
kind past. Denk hierbij aan
informatieve boeken,
moppenboek of stripboeken. In
de bibliotheek van Barneveld
kunt u voor uw kind een gratis
abonnement nemen, zo kunt u
samen met uw kind op
onderzoek gaan. 

Wilt u uw kind ook helpen met
rekenen? Denk dan aan leuke
kleine spelletjes zoals:

 

LEREN LEZEN
In groep 3 leren wij lezen met de methode
Actief Leren Lezen. Deze methode heeft geen
werkboeken, alleen maar leesboeken. Door
gebruik te maken van verschillende
materialen en activiteiten worden de kinderen
gestimuleerd om de klanken eigen te maken.
Daarnaast leren we ook een klankgebaar aan.
Zo leren wij de klanken door te zien, horen en
te voelen. Wilt u weten hoe de klankgebaren
gaan? Op de volgende site kunt u een filmpje
zien waar alle klankgebaren voorgedaan
worden:
 https://www.youtube.com/watch?
v=So3og9fQKBw

De eerste weken leren de kinderen het lezen
van woorden met behulp van een
woordtorentje. Het is de bedoeling dat de
kinderen van links naar rechts lezen, dat mag
eerst heel langzaam gaan. Maar uiteindelijk,
door veel te oefenen, moet dit vloeiend en vlot
gaan. 

De aangeboden klanken hangen op het raam
bij Vlam het draakje. 

DOELEN SPELLING 
Het leren dat de n, p, f, r, j, t, d, s, m, h, k, w,
l, b, g, z en v medeklinkers zijn. 
Het leren dat de e, i, a, u en o korte
klanken zijn. 
Het leren dat de aa, oo, uu en ee lange
klanken zijn. 
Het leren dat de ij, eu en oe twee-teken-
klanken zijn. 
Het schrijven van klankzuivere woorden. 
Het schrijven van korte zinnen. 

WOORDENSCHAT

Eerste schooldag 
Hier woon ik 
Gymzaal
Zwembad
Dierendag
Kinderboekenweek
Polder
Herfst

Elke week hebben we een
woordenschatplaat die centraal
staat. Die week bekijken we de plaat,
benoemen we de woorden , luisteren
naar een verhaal en gaan we op
zoek naar Vlam het draakje, de
letters en de grapjes. 

Dit thema gaan we de volgende
woordplaten bespreken: 


