
 

 

 

 

 

Hoera! We zijn begonnen!  

Al enkele weken zijn we gestart in 

groep 3. De kinderen zijn enthousiast 

de wereld van het lezen aan het 

ontdekken. We kennen inmiddels de 

volgende letters en woorden: 

Met rekenen hebben we aan de 

volgende doelen gewerkt 



  

 

 

We in oktober met 
scholen in Europa 
gaan 
samenwerken?  
We dan allerlei 
dansjes van 
verschillende 
landen gaan leren en 
verschillende 
verjaardagsliedjes? 
Damiën en 
Rosanne in de 
vakantie jarig 
waren? 
Dylan 19 
september 
jarig was? 
5 oktober Hubert en 
16 oktober Maxime 
jarig zijn? 
We heel enthousiast 
het automatiseren 
van letters en getallen 
oefenen met 
tafeljoggen?  
We kennis hebben 
gemaakt met wat 
leiderschap is en we 
nu allemaal een eigen 
leiderschapsrol 
hebben? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zoemend lezen! 
Zoemend lezen 
is een 

belangrijke 
leesstrategie om tot 
correct en vlot lezen te 
komen. Er wordt 
gelezen met 
verlengde klankwaarde, 
hierdoor wordt het 
leesproces niet 
onderbroken, 
bijvoorbeeld rrraaaam. 
Als een kind moeite 
heeft om een woord te 
lezen, helpt u het kind 
door de eerste klanken 
van het woord 
zoemend te lezen zodat 
uw kind dit over kan 
nemen. 
Dit is een voorbeeld- 
strategie die we in de 

klas aanleren. Dit wil 
niet zeggen dat ieder 
kind het zoemend lezen 
direct kan 
overnemen. Ieder kind 
doorloopt zijn of haar 
eigen proces. Als uw 
kind nog (deels) 
spellend leest is het van 
belang om dat niet af te 
keuren omdat dit 
funest kan zijn voor het 
zelfvertrouwen en de 
leesmotivatie. Wel is 
het goed dat uw kind 
het zoemend lezen als 
voorbeeld hoort. 
Bij woorden die starten 
met een ploffer (k, p, t, 
b, d) en 
de letter h is de 
instructie: zet de mond 
goed voor de 
eerste klank en zoem 
de tweede klank er 
direct achteraan. Bijv: 
baaaas. Door 
tegelijkertijd met de 
vinger van links naar 
rechts de letters van 
het woord in een 
vloeiende beweging 
aan te wijzen 
ondersteunt u het 

zoemend lezen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Een boekje lezen.  
In de bibliotheek zijn 
veel boekjes voor 
beginnende lezers! 
 
Lekker voorlezen! 
Laat het kind een 
boek kiezen wat hem 
of haar aanspreekt en 
stel na afloop de 
volgende vragen:  
- Zou jij zoiets mee 
willen maken?’ 
- Wie vind je het 
leukst/liefst/onaardig
st in het verhaal?’ 
- Wie zou een 
vriend/vriendin van 
jou kunnen zijn? 
Deze vragen doen een 
beroep op de 
leesbeleving en 
stimuleert kinderen 
om zelf boeken te 
gaan lezen. 
 
Een spelletje spelen 
met dobbelstenen. 
Hierbij oefenen de 
kinderen het tellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leuk voor onderweg! 
Wie leest het snelst 
de cijfers op de 
kentekens die van de 
auto’s? Hiermee 
oefenen de kinderen 
het herkennen van de 
getallen tot 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


