
 
 
Beste ouder, 

 

We beginnen bijna aan kern 4 van Veilig leren lezen! In deze brief geven wij u informatie over de 

inhoud van deze kern. 

 

Thema kern 4: Waar woon jij? 

Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop 

wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft aanleiding voor 

gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er 

in de verschillende kamers, enzovoorts. 

 

  
 

  
 

  
 



 
 

   
 

   
 

Letters en woorden lezen in kern 4 

De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid 

gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het 

is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. 

Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’. 

 

Samen lezen stimuleert! 

Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima 

te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu uw kind al heel wat 

letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten lezen. Soms herinnert 

een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang woord al aan een aantal letters. Een leuke en 

stimulerende ervaring! 

 

  



 
 
De woorden 

   
 

  
 

Letterfilmpjes 

w, o, a, u, j  

 

Lees en schrijfletters 

  

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm3pA7xshnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wfYR3BkCfA8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dCzjUnyNyh4
https://www.youtube.com/watch?v=ReN15FK2sxQ
https://www.youtube.com/watch?v=oqrHtnT7I7c


 
 
Woordenschat 

 
  



 
 
Letterboom  
Aan het eind van kern 4 krijgen de kinderen  het volgende 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.  

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

