
 
 

Beste ouder, 

In deze brief staat onder andere informatie over de toetsing na kern 3 en het belonen van oefenen. 

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. 

 

Beloon het oefenen 

We oefenen in de klas dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Reageer altijd positief op het voorlezen 

van uw kind, ook wanneer niet alle woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw 

kind zijn best doet en probeer fouten door uw kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het 

een fout goed corrigeert. 

  



De woorden 

 

   
 

  
 

Lees en schrijfletters 

   

   

   
 

 

Letterfilmpjes 

d, oe, z, ij, h  

https://www.youtube.com/watch?v=V9DGiZfFpUU
https://www.youtube.com/watch?v=dQlDcBPEdGU
https://www.youtube.com/watch?v=ENazpzJqxZM
https://www.youtube.com/watch?v=TztKMld7BsE
https://www.youtube.com/watch?v=6JcxJNhly8w&feature=youtu.be


Woordenschat 

 

 



Letterboom  
Aan het eind van kern 3 krijgen de kinderen deel vier van de letterboom mee naar huis. Hierop staan 
de letters die de kinderen hebben geleerd.  
Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd.  

 

 
 

Software 

In de brief van kern 1 las u al over de software bij Veilig leren lezen, waarmee uw kind op school al 

regelmatig oefent. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat 

kinderen thuis op een tablet of pc nog meer kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde 

stof als op school. Door ook thuis te oefenen kunnen de kinderen punten verdienen waarmee ze hun 

boomhut in het programma mooi kunnen inrichten. En ondertussen werken ze aan hun 

leesvaardigheid en hun woordenschat! Wij synchroniseren de software dagelijks op school met de 

leerstof die we aanbieden, zodat uw kind thuis kan oefenen op het juiste niveau.  

Wanneer de software thuis niet werkt en u maakt gebruik van de browser google chrome kunt u 

contact opnemen met de klantenservice van zwijsen: 013-5838888. 

De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.30 uur.  

 

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). 

 

 

http://www.zwijsen.nl/Klantenservice.htm

