
 

 

Themabrief groep 3: herfst tot de kerst. 

 

Themabrief groep 3 : herfst tot de kerst. 

 

Taal/lezen: 

Thema kern 3: Hoe voel jij je? 

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje 

een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern 

is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren 

kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens. 

 

Letters en woorden lezen in kern 3 

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen 

de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd 

(eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere 

kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan. 

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één 

lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen 

en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen 

krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze 

deze woorden kunnen lezen en maken. 

Toetsen na kern 3 

Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 

en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook 

de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien 

toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan 

aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en 

vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst ook het 

leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en 

een letterdictee (fonemendictee). 

 

Thema kern 4: Waar woon jij? 

Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per 

ongeluk op zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners 

niet ... Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom 



verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende 

kamers, enzovoorts. 

 

Letters en woorden lezen in kern 4 

De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al 

de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden 

zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk 

vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam 

+ t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’. 

Thema kern 5: Mag dat wel? 

De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje 

Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen 

grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei 

borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een 

aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je 

je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het 

uniform’ komen hierbij aan bod. 

 

Letters en woorden lezen in kern 5 

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de 

‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en 

herhalen ze iedere dag. 

 

Rekenen: 

We leren getalbeelden herkennen op een rekenrek. 

We leren bussommen. 

We leren dingen te tellen die je niet kunt zien. 

We leren het + en – teken. 

We leren splitssommen tot 10. 

We leren de pijlsommen tot 10. 

We leren getallen in volgorde van minder naar meer en andersom te zetten. 

 

 

 



Schrijven. 

Alle letters die we leren lezen leren, we meteen ook schrijven in schrijfletters en we 

schrijven woorden met de aangeleerde letters. 

 

Sinterklaas. 

We volgen het sinterklaasjournaal en op dinsdag 1 december brengt Sinterklaas een 

bezoek aan onze school. 

 

Kerst. 

Alle informatie omtrent kerst krijgt u in een aparte brief. 

 

 

 

 

 

 


