
Weekbrief 5 (week van 26 t.e.m. 30 september)                         3e leerjaar 

 
 
Beste (groot)ouders en kinderen! 
 
Dit staat deze week op de planning: 
 
Taal: 

- We hebben een herhalingsles waar we onze taalbeschouwing opfrissen en de 
groene of blauwe oefeningen gaan maken. 

- We voorspellen het nieuwe themaverhaal en maken enkele luisteropdrachten. 
- We maken een mindmap rond het onderwerp ‘familie’. 
- We herhalen de hoofdletters J, T, K en H.  

 
Spelling: 

- We rangschikken alfabetisch op de eerste letter van een woord. 
- Deze week hebben we ook de LVS-test, hiervoor moet thuis niet geoefend 

worden. 
 

Wiskunde: 
- We herhalen de maal- en deeltafels van 2, 5 en 10. 
- We werken met blokkenbouwsels: aanzichten bekijken en bouwplannen 

maken. 
- We analyseren getallen tot 1000 in H, T en E. 

Vb: 362  3H, 6T en 2E 
- We hebben de eerste herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen en 

parate kennis test. 
- We meten tot op 1 cm nauwkeurig. 

 
W.O.: 

- We werken het thema ‘Je hoort erbij!’ af. 
- We bedenken enkele “RAK’s”, Random Act of Kindness. Een klein gebaar 

voor iemand anders om zijn/haar dag goed te maken. 
- We bespreken enkele klasuitdagingen. 
- We herhalen de inhoud van het thema aan de hand van enkele vragen. 
- W.O. Verkeer: We bekijken en bespreken hoe we flink naar huis gaan: te 

voet, met de fiets of met de auto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huistaken Maken tegen … 
Scoodle Play Dinsdag 27/09 

Toetsenwijzer spelling  
(voorbereiding dictee) 

Woensdag 28/09 

Toetsenwijzer taalbeschouwing 
(voorbereiding toets) 

Vrijdag 30/09 

 

Toetsen Oefenen tegen … 
Toets maal- en deeltafels 2, 5 en 10  
(Voorbereiding zie Scoodle Play) 

Dinsdag 27/09 

Spellingtoets 
Tip: Kijk zeker ook eens je fouten van je 
tussentijdse dictees na! 

Woensdag 28/09 

Toets taalbeschouwing 
Tip: goed oefenen op het gebruiken van 
de wie-wat-vraag om het onderwerp te 
vinden! 

Vrijdag 30/09 

 


