
Beste ouder(s),

Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven!
In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze
methode bestaat uit 13 kernen. Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens
elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om
thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun
ontwikkeling stimuleren!

Thema kern start: Jij en ik
In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas
enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook
kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim
heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.

Wat leert uw kind in kern start?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte
woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters
en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een
verhaal,  en regels en afspraken die gelden in de groep.

Letterboom
Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis. Alle
kleurplaten samen vormen een letterboom. Uw kind krijgt binnenkort het eerste deel van de
letterboom mee. Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en
Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze kleurplaat
is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind van kern start
krijgen de kinderen deel twee 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. De groei
van de boom kunt u zien als de groei van de letterkennis van uw kind.  Na kern 6
zijn alle letters aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u
thuis een mooi plaatsje voor de boom uitkiest!

Verschillen tussen kinderen
Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof
aanbieden. Daarom gebruiken wij deze eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan.
Op de website www.zwijsen.nl/veiliglerenlezen vindt u onder het kopje Differentiatie meer informatie
hierover.

Handige websites:
Wanneer u op de inspiratiepagina van Zwijsen.nl klikt op de knop Voor thuis ziet u allerhande
artikelen over leren thuis. U kunt deze sorteren per categorie, bijvoorbeeld de categorie Lezen.

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen/hoe-het-werkt#differentiatie
https://www.zwijsen.nl/inspiratie


Op YouTube kunt u meerdere filmpjes vinden over leren lezen en de manier van “zoemend lezen”.

Zoemend lezen - Hoe doe je dat? - Uitgeverij Zwijsen

U kunt uw kind ook helpen met lezen:
https://documentatie.zwijsen.nl/veiliglerenlezen_kim/Digiregie/Ouders/vll_art_thuis_helpen_lezen.p
df

Op onze schoolwebsite staat onder informatie > oefenmateriaal ook een document waarbij
bladzijden van de leesboekjes en veilig en vlot voorgelezen worden. Uw kind kan hiermee het
voor-koor-zelf van het lezen toepassen op materialen die we ook in de klas gebruiken..

https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/thuis_oefenen_met_lezen.pdf?utm_source=ecard&utm_
medium=email

Met vriendelijke groet,

Juffen van groep 3
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