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Algemeen  

• Elke ochtend gezond ontbijten 

• Schooltas  

• Gymschoenen (witte zolen) (dinsdagochtend gymles!!!!) 

• Ziekmelding voor 08:30 uur uitsluitend via de administratie 
of Social schools  
 

Taal  

• Nederlands praten met uw kind 

• Verhaaltjes vertellen en voorlezen, ook in de moedertaal. 

• Woordjes en letters schrijven op bijv. een schoolbordje.  

• Praat regelmatig met uw kind over hoe het op school was. 
 

Lezen  

• Samen boekjes lezen, ook in de moedertaal 

• Bezoek minstens 1 keer per twee weken een bibliotheek 

• Laat uw kind hardop lezen 

• Stel uw kind vragen over het verhaal (zie de bijlage: vragen 
over verhalen) 

• Dagelijks 15-20 minuten Nederlandse boeken lezen! 

• Veilig en vlot boekjes van de juf lezen! 
 

Rekenen 
 
 
 
 
 
 

             Tot en met december: 

• Oefenen met tellen tot 40 en terugtellen van 40 naar 0 

• Oefen de begrippen: links, rechts, midden, op, in, onder, 
boven, naast, lang, kort, dik, dun, vol, leeg, hoog, laag, groot, 
klein, tussen, meer,  minder, breed, smal, beneden voor, 
achter, evenveel  

• Sommetjes maken (optellen/aftrekken t/m 10) 
 
Vanaf januari: 

• Oefenen met tellen (tot 100) 

• Oefenen van tellen met sprongen van 10 tot 100 
      (10-20-30-..) 

• Oefenen met terugtellen (van 100 tot 0) 

• Cijfers t/m 100 kunnen lezen en schrijven 

• Sommetjes maken (optellen/aftrekken tot 20) 

• Hele uren en halve uren op de analoge klok (bijv. 12.00 uur, 4 
uur, etc.) 

• Splitsen tot en met 10 (bijv. 10 is 7 en 3, maar ook 6 en 4) 

• Alle euromunten en biljetten herkennen 
 

Huiswerk  

• Veilig en vlot woordjes 10 minuten per dag lezen.  

• Samen met u kind op z’n minst om de week boeken uit de 
bibliotheek halen en deze samen lezen. (wie, wat, waar en 
waarom vragen ook stellen)   

• Minimaal 2x in de week Bloon oefenen 

• Oefenen met Veilig Leren Lezen online 
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Toetsen  

• De woordenlijsten van Veilig en Vlot thuis doorlezen is een 
goede voorbereiding op de leestoets.  

• Aan het einde van elk rekenblok is er ook een rekentoets.  
 
 

Gezond gedrag  

• Elke ochtend ontbijten! 

• Drinken: Water of melk 

• Fruit: lekker en veel gezonder dan snoep! 

• Lunch: bruin brood  
 

Sport  

• Op dinsdag zijn de gymlessen voor de kinderen van groep 3. 
Zorg voor makkelijk zittende kleding, zodat uw kind zich goed 
kan bewegen tijdens de gymles. Gymschoenen mogen 
gedurende het jaar op school blijven.  

• Voor sociale contacten en beweging van uw kind raden wij u 
aan om uw kind op een sportclub in te schrijven zoals: 
zwemmen, gym, voetbal, … (indien u financieel niet in staat 
bent om dit te bekostigen, kunnen wij u helpen met het 
aanvragen van een subsidie). 

 

Ontspanning  

• Kinderen op een hobbyclub zetten 

• Samen met de kinderen knutselen 

• Samen lezen 

• Buiten spelen 
 

Bedtijd  

• 19.00 uur 

• Het is heel prettig en ook goed wanneer u uw kind voor het 
slapen gaan eventjes voorleest of laat luisteren naar een 
verhaaltje. Prentenboeken vinden kinderen van groep 3 ook 
nog heel erg leuk!  

 

TV kijken  

• Kijken naar Nederlandstalige programma’s, zoals:  
o Schooltv (huisje, boompje beestje) 
o KRO Kindertijd  
o Klokhuis 
o Jeugdjournaal (Op Ned.3 om 18.45 uur) 

 

• Niet kijken naar films met geweld, want de kinderen gaan dit 
naspelen. 
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Computer 
 
 
 
 
 
 

 

• Veilig Leren Lezen: www.mijnklas.nl  
Online oefeningen/spelletjes van Veilig Leren Lezen, die 
aansluiten bij het geleerde in de klas.  
De leerkracht van uw kind geeft u een inlogcode, zodat uw 
kind thuis gratis kan oefenen.  
 
Muiswerk: http://online.muiswerken.nl/alikhlaas 
Interactieflesmateriaal voor taal en rekenen. 
De leerkracht van uw kind geeft u een inlogcode, zodat uw 
kind thuis kan oefenen.  
 
Nuttige websites: 
www.schooltv.nl/leesdas 
www.schooltv.nl/hbb 
www.schooltv.nl/3-4 
www.zappelin.nl/spelletjes 
www.leestrainer.nl (oefenen voor Cito-toetsen) 
 

Contact  

• Neem minstens een keer per maand contact op met de 
leerkracht van uw kind. Doe dit het liefst via Social School.  

• Geef uw mailadres door aan de groepsleerkracht zodat de 
leerkracht u via de mail kan contacteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnklas.nl/
http://online.muiswerken.nl/alikhlaas
http://www.schooltv.nl/leesdas
http://www.schooltv.nl/hbb
http://www.schooltv.nl/3-4
http://www.leestrainer.nl/
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BIJLAGE 1: VRAGEN OVER EEN VERHAAL 

Wie-Wat-Waar-kaartje 

1 
 
 

 
Wie? 
Over wie of wat gaat het verhaal? 

 

2 ? Wat? 
Wat gebeurt er? 

 

3  

 

Waar? 
Waar speelt het verhaal zich af? 

 

4 

 

Wanneer? 
Welk jaar, welke maand, welke dag, hoe laat,  

ochtend, middag, avond? 

 

5 W? Waarom? 
Waarom gebeurt iets?  

Wat is de oorzaak? 

 

6 

 
Hoeveel? 
Welke getallen worden genoemd? 

 

7 

 
Bedenk zelf een vraag 

 
 

 


