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U kunt thuis aan de slag met: 

- Voorlezen en samen een boekje 

lezen. 

- Tellen t/m 10, terug tellen vanaf 10 

en de begrippen meer, minder en 

evenveel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken op dit moment aan: 

 

Veilig leren lezen 

 

In KERN 2 leren we de volgende letters:  

t – ee – n – b - oo  

 

In KERN 2 leren we de volgende woorden:  

teen – een – neus – buik – oog 

 

In KERN 3 leren we de volgende letters:  

d – oe – k – ij – z  

 

In KERN 3 leren we de volgende woorden:  

doos – poes – koek – ijs - zeep 
 

 

Wist u dat? 

- Op 4 oktober de 

Kinderboekenweek 

van start is gegaan. 

- Er op 9 en 10 oktober 

startgesprekken zijn?  

- De kinderen 

herfstvakantie 

hebben van 16 t/m 

20 oktober 2017? 

- Er leuke foto’s van de 

kinderen te zien zijn 

op Kletsklas?  

 

 

Voor we in september aan de slag zijn gegaan 

met gewoonte 1: Wees proactief,  hebben we 

geleerd dat iedereen naar de dingen kijkt op 

zijn of haar eigen manier. Iedereen bekijkt de 

wereld door zijn of haar eigen ‘bril’.   

 

Gewoonte 1: Wees proactief.  

We zijn begonnen met het verhaal uit het 

boek: De 7 eigenschappen van happy kids.  

We hebben met elkaar gesproken over 

situaties waarin de kinderen proactief of juist 

niet proactief waren en we hebben 

tekeningen  gemaakt van deze situaties.  

 

In de maand oktober staat gewoonte 2 

centraal: Begin met het einddoel voor ogen.  
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De wereld in getallen 

 

In blok 2 leren wij het volgende:  

 

- Meer, minder en evenveel. 

- Tellen van hoeveelheden t/m 10. 

- Tellen van hoeveelheden gekoppeld aan 

de getallenlijn.  

- Splitsen van hoeveelheden. 

- Het invullen van ontbrekende getallen op 

de getallenlijn.  

 

 

Pennenstreken 

 

Wij leren de volgende letters schrijven: 

 

 


