
Weekbrief 13 (week van 28 november t.e.m. 2 december)        3e leerjaar 

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

- We luisteren naar het nieuwe themaverhaal ‘Gelukwensen’ en zoeken 
verbanden (probleem-oplossing). 

- We leren de kenmerken van soorten wenskaarten kennen en wat de 
bedoeling is van een wenskaart. 

- We maken een mindmap bij een informatieve tekst en leren stukken 
informatie uit een tekst verbinden met elkaar.  

- We herhalen de hoofdletters P, B, R, L en D.  
 

Spelling: 
- We onderscheiden korte, lange en andere klanken. 

Korte klank: a, e, i, o, u 
Lange klank: aa, ee, oo, uu 
Andere klank: eu, ui, ei, ij, aai, ooi, oei, au, ou, oe. 

- We maken remediëringsoefeningen n.a.v. onze spellingtoets. 
- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen en 

tussentijds dictee. 
- We schrijven stukjeswoorden met een korte klank en leren dat dan de 

medeklinker verdubbeld. 
Vb: ba-llen   ik hoor een korte ‘a’ aan het eind van het eerste 
    woordstukje, dus moet ik de ‘l’ verdubbelen. 
 

Wiskunde: 
- We trekken eenheden af tot 1000 met brug. 

Vb: 946 – 9 = 946 – 6 – 3 = 940 – 3 = 937 
 
               6  3 

- We controleren of lijnen loodrecht staan op elkaar m.b.v. een geodriehoek. 
- We trekken tientallen af tot 1000 met brug. 

Vb: 250 – 70 = 250 – 50 – 20 = 200 – 20 = 180 
 
              50  20 

- We trekken honderdtallen af tot 1000 met brug. 
Vb: 430 – 250 = 430 – 200 – 50 = 230 – 30 – 20 = 200 – 20 = 180 

- We maken remediëringsoefeningen n.a.v. onze bloktoetsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



W.O.: 
- We gaan verder met het thema ‘Het zit in de familie’. 
- We bekijken en onderzoeken de werking van tandwielen. 
- We bekijken en bespreken een stamboom en bereiden onze huistaak van de 

stamboom voor. 
- We bekijken en bespreken enkele familievoorwerpen. 
- We bekijken gelijkenissen en verschillen tussen gezinnen en families. 
- W.O. Verkeer: We bekijken en bespreken de plaats van de voetganger in het 

verkeer. 
 

 
!! Dinsdag brengen we een bezoekje aan de bibliotheek van Asse. We mogen er 
enkele boeken kiezen die we in de klas kunnen lezen. 
 
 

Huistaken Maken tegen … 
Spelling (voorbereiding dictee) Woensdag 30/11 

Ga op zoek naar een familievoorwerp 
en vul de vraagjes in je W.O.-bundel p 
17 aan. Zorg dat je over dit voorwerp 
ook iets kan vertellen a.d.h.v. de 
vraagjes. 

Woensdag 30/11 

W.O. (voorbereiding toets) Donderdag 01/12 

Toetsenwijzer taalbeschouwing 
(voorbereiding toets) 

Vrijdag 02/12 

Stamboom voorbereiden (info wordt 
vrijdag 02/12 meegegeven) 

Donderdag 08/12 

 
 

Toetsen Oefenen tegen … 
Spelling: dictee les 1-2-3 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Woensdag 30/11 

Toets W.O. 
(Voorbereiding zie huistaak en Scoodle 
Play: MAGJE!) 

Donderdag 01/12 

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

Vrijdag 02/12 

 


