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BESTE OUDERS/VERZORGERS
Het eerste thema van dit schooljaar is afgerond. We zijn van start gegaan met
ons tweede thema. Het thema Jij en ik!. Een thema dat gaat over verschillende
culturen. 

Zo maken wij kennis met de kinderen van basisschool de Fontein. De kinderen
in deze groep zijn, net als wij, allemaal verschillend. Elk kind vertelt ons iets
bijzonders over zichzelf. Zo vertellen ze iets over eten & drinken, muziek & dans, 
 wonen & spelen en kleding & feesten. 
Tijdens dit thema mogen ook de kinderen van De Lijster iets over zichzelf gaan
vertellen. Daarbij mogen de leerlingen een foto meenemen die hierbij past.
Van deze foto's maken wij een collage. 

Tijdens dit thema gaan we natuurlijk ook creatief aan het werk. Voor deze
lessen hebben wij kosteloos materiaal zoals wc-rollen, bierflesdopjes, ijzerdraad,
lege verpakkingen, blik, hout, spijkers, kralen en rietjes nodig.

In deze informatieposter vindt  u aan welke doelen wij de komende acht weken
gaan werken. Op deze manier weet u waar wij in de klas mee aan het werk
zijn. 

Juf Erika 

DOELEN
REKENEN

Optellen en aftrekken tot
100 
Rekenen met
eurocentmunten tot 100
cent. 
De tafels van 2 en 10. 

De tafels van 1 en 5
Wat een decimeter en
een centimeter is.
Inhoudsmaten
omrekenen. 
Wat een decimeter, cent
Centimeter en een meter
is. 
Lengtematen omrekenen. 
Optellen en aftrekken tot
100

.Tijdens dit thema gaan we
met rekenen in blok in 3 en 4
aan het werk. 

In blok 3 gaan we aan de
volgende doelen werken:

In  blok 4 gaan we aan het
werk met de volgende doelen:

DOELEN LEZEN
Lezen van woorden met th en
wr.
Lezen van woorden met aai, ooi
en oei.
Lezen van woorden met end. 
Lezen van woorden met ig, lijk
en ing. 
Lezen van woorden met een
stomme e. 

DOELEN SPELLING
Weetwoorden met een au. 
Verkleinwoorden met je, tje en pje. 
Woorden met als laatste letter een
d of t. 
Woorden die beginnen met be, ge
en ver.
Fopklanken ~el, ~en en ~er. 
Fopklanken met eur, oor en eur.
Fopklanken met aai, ooi en oei. 
Fopklanken met ng en nk. 
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TIPS VOOR
THUIS

Tellen van muntgeld uit
spaarpot of portemonnee tot
bedragen van 100 cent. 
Samen een recept uitkiezen,
boodschappen doen, recept
lezen en maken.
Om en om een woord
opnoemen in volgorde van
het alfabet (dus eerst een
woord dat begint met een a,
dan een woord met een b,
enz.) 

www.spellingoefenen.nl
www.leestrainer.nl 
www.juf-milou.nl 
www.topiatrainer.com
www.rekenspelletjes.nu

Ook  dit thema krijgt uw kind
weer leeskaarten mee, zodat er
elke dag geoefend kan worden
met lezen. Daarnaast is het
lezen in een boek naar keuze
ook belangrijk. 

Daarnaast nog een paar tips
voor activiteiten die thuis
gedaan zouden kunnen worden.

Op internet zijn diverse sites
waar uw kind kan oefenen met
de leerstof van school,
bijvoorbeeld:

DOELEN BEGRIJPEND LEZEN
Wie, wat, wanneer, waarom, waar en hoe vragen kunnen beantwoorden. 
Zinnen in de tekst terugvinden.
Een weettekst, verhaal en gedicht herkennen.
Op basis van de titel, plaatjes en foto's voorspellen waar een tekst over gaat.
Verwijswoorden, zoals hij, zij en wij, herkennen. 
De tekst beoordelen. 

DOELEN TAAL
Een beschrijving maken.
Een raadsel schrijven. 
Een gedicht aanvullen met
nieuwe regels. 
Zinnen met onderwerp en
werkwoord langer maken. 
Een vervolg van een verhaal
schrijven. 
Een weettekst schrijven. 
Een woordweb maken. 
Zinnen maken bij een tekening
m.b.v. de woorden uit het
woordweb. 
Een uitnodiging schrijven. 
Een gedicht schrijven. 
Met een woord een zin maken. 

Een homoniem zoeken. 
Weten dat  namen met een
hoofdletter worden geschreven. 
Het alfabet. 
Tegenstellingen opschrijven. 
Vraagzinnen maken.
Overtreffende trap benoemen. 
Raadsels oplossen,. 
Een zelfstandig naamwoord van
enkelvoud naar meervoud zetten. 
Werkwoorden herkennen en
opschrijven. 
De of het plaatsen voor zelfstandig
naamwoord. 
Het goede woord invullen in de zin. 
Een zin met een voegwoord maken. 
Woorden in de goede rij schrijven. 


