
Nieuws uit groep 3C 

De kinderen zijn al aardig gewend in groep 3. Ze werken super hard en kunnen al goed zelfstandig 

werken. Het valt niet mee hoor……veel luisteren, stil zitten op je stoel en werken in de werkboekjes. 

Om de overgang soepeler tussen groep 2 en 3 te laten verlopen, werken wij  nu meer in hoeken. Na 

de verplichte activiteiten mogen de kinderen een vervolgopdracht kiezen. Ze gaan dan verder met 

leren, maar spelenderwijs. We hebben spelletjes aangeschaft met oefeningen van Veilig leren lezen. 

Bij elke nieuwe kern hebben we andere spelletjes zoals: memorie, letters flitsen, ganzenbord met 

woordjes, etc. Maar ze kunnen ook woordjes stempelen, aan de lettermuur werken, boekje of 

stripboekje lezen, spelletje op de computer doen, schrijven in zand, woordjes leggen met de 

letterdoos…. 

 

We zijn nu bezig met kern 2. Het thema is “Mijn lijf”. Om hierop aan te sluiten hebben we een 

doktershoek gemaakt. De kinderen hebben zelf ook veel spullen meegenomen. Ze zijn heel 

enthousiast en deze doktershoek is dan ook favoriet bij het kiezen.  
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Tijdens de les proberen we ook meer te 

bewegen. Als we een nieuwe letter 

hebben geleerd zingen we het volgende 

liedje: “Leren lezen met zijn allen, alle 

tekens, alle klanken, op een rij, kijk naar 

mij, elke dag komt er weer één bij.” 

 De kinderen zingen het liedje en 

dansen erbij als we de letters 

benoemen.  



 

Coöperatief leren. 

Tijdens de studiedag hebben wij het over coöperatief leren gehad. We hebben verschillende 

werkvormen besproken. In onze klas gaan we dit ook steeds meer doen. De  kinderen overleggen 

meer, ze geven elkaar tips als we bijvoorbeeld een nieuwe letter leren schrijven of lezen met een 

maatje. 

 

 

 

 

 

 

Elsenhove. 

Dinsdag 9 oktober zijn wij naar de kinderboerderij geweest. De boer zocht hulp! De kinderen wilden 

natuurlijk de boer heel graag helpen. In een groepje hebben wij het volgende gedaan: 

 De koe melken 

 Wol kaarden 

 De dieren voeren 

 De geiten borstelen 

 Beestjes zoeken 

 Het gouden ei zoeken 

 Was ophangen 

Fijn dat er genoeg enthousiaste ouders waren om te rijden en een groepje te begeleiden. 

 


