
WANNEER WAS DAT?
G R O E P  3  T H E M A  3

BESTE OUDERS/VERZORGERS
Jammer genoeg kunnen wij op dit moment niet op school leren, maar zijn we
weer over gegaan op het thuisonderwijs. Daarom hebben wij onbewust thema
2 al afgerond en gestart met ons derde thema: Wanneer was dat?. Een thema
waarbij we terug gaan in de tijd. Met dit thema gaan we het hebben over
ridders en kastelen, piraten en van onze voorvaders. 
Wanneer de kinderen weer op school mogen komen, mogen de kinderen
materialen meenemen die met het thema te maken hebben. 

In deze tijd staat ook het afnemen van de CITO's op het rooster, maar door het
thuiswerken is  dit nu natuurlijk nog niet mogelijk. 

Omdat we niet op school kunnen werken, betekent dit niet dat we niet verder
gaan met leren. In deze informatiebrief vindt u dan ook weer de doelen waar
we de komende tijd aan willen gaan werken. 

Juf Erika

DOELEN
REKENEN

Aftrekken tussen de 10 en
20. 
Munten van 1 en 2 euro
herkennen. 
Biljetten van 5, 10 en 20
euro herkennen. 
Optellen en aftrekken met
bedragen tot en met 20
euro.
Gepast betalen tot en met
20 euro. 
Optellen tot 20 met
tientalpassering met
behulp van afbeeldingen
met tienstructuur en de
getallenlijn. 

Aftrekken tot 20 met
tientalpassering met
behulp van afbeeldingen
met tienstructuur en de
getallenlijn. 
Routes tekenen en
beschrijven.
Lengte van routes
bepalen. 
Richtingaanwijzingen
volgen en geven. 
Optellen tot 20 met
tientalpassering met
behulp van de getallenlijn. 

Sinds het schooljaar 2020 -
2021 werken wij met de
rekenmethode Getal & ruimte
Junior. 
Doelen blok 5:

Doelen blok 6:

DOELEN BEGRIJPEND
LEZEN

Het beantwoorden van vragen over een
gelezen tekst.
Een zin of verhaal goed afmaken.
Een verhaal in de goede volgorde zetten.
Voorspellen hoe een verhaal verloopt of
afloopt.
Het lezen van verschillende tekstsoorten.

DOELEN LEZEN
Het lezen van woorden met nk
Het lezen van woorden met aai,
ooi en oei
Het lezen van woorden met ch
Het lezen van woorden met uw,
eeuw en ieuw
Het lezen van woorden met een
lange klank aan het einde van
een klankgroep 

DOELEN SPELLING 
Het schrijven van klank-zuivere
woorden
Het schrijven van woorden met een
ij/ei
Het schrijven van woorden met een
au /ou

WOORDENSCHAT

Winter
Muziek
Ridders
Markt
Piratenschip
Carnaval
Toneel
Kleding 

In dit thema gaan we de volgende
woordplaten bespreken: 


