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NIEUWSBRIEF

1ste leerjaar 
Beste ouders ,

WISKUNDE
– voorwerpen vergelijken naar aantal: evenveel, het minst, minder, het meest, 

meer
– evenveel maken door bijdoen of wegdoen
– LVS- toets
– de getallen 1, 2 en 3: getallen benoemen, tellen, hoeveelheden samenstellen, de 

cijfers schrijven
– hoeveelheden onmiddellijk herkennen (getalbeelden)
– rekenhandelingen tot 6: spelen van rekenverhaaltjes

Ik ga naar de boomgaard.  Er liggen 2 appels in mijn mand.  Ik leg er nog 3 bij. 
Hoeveel heb ik er?  Komen er bij? Gaan er weg?  Hoeveel? 

– inhoud en volume vergelijken: Waar kan er meer in? Waar kan er het minste in? 
en controleren.  

TAAL 
– aanleren van de woorden aan en pen 
– aanleren van de letters aa en p
– hakken en plakken van woorden
– woorden zoeken op een kijkplaat met de letter aa en p
– nieuwe woorden vormen in het klikklakboekje
– woorden leggen met de woorddoos 
– letters flitsen 
– wisselrijtjes lezen: is, mis, vis – maar, saar, vaar  -... 
– visueel herkennen van de woorden: aan  en pen 
– visueel herkennen van de letters: aa en p
– auditieve letterherkenning 

 

SCHRIFT
– schrijven van de letter i en m 

ALLERLEI
De kinderen krijgen regelmatig hun leesboekje en veilig en vlotje mee naar huis.  De 
kinderen mogen er vrijblijvend in lezen.  In het veilig en vlotje zie je aan de 
tekeningen in het hoekje (die verwijzen naar het geleerde woord) tot waar de 
kinderen mogen lezen. 
Het rode leesboekje is bijna uit en mag gelezen worden tot p 11.  Vanaf het volgende 
boekje steken we een bladwijzer in zodat jullie weten tot waar de kinderen mogen 



lezen. Geen paniek als je kinderen hakken en plakken bij het lezen.  Dit is normaal in 
het beginstadium van het lezen. 

AGENDA
maandag 25 september: zwemmen voor 1B
woensdag 27 september: veldloop ( voor wie ingeschreven is) 
vrijdag 29 september: muzisch moment 

We hopen jullie hiermee voldoende te informeren.  
groeten 
juf Ann- Sophie  en juf Sarah


