Ouderbrief Lijn 3 thema 11
Geachte ouder/verzorger,
In groep 3 leert uw kind lezen met de methode Lijn 3.
Wij starten nu met thema 11 van Lijn 3: Een hut bouwen. In dit thema gaan we op zoek naar de
antwoorden op de volgende vragen:
•
•
•
•
•

Wat is de beste plek voor een hut?
Welke knopen zijn geschikt voor het bouwen van hutten? Wat maakt ze geschikt?
Hoe maak je een constructie zo stevig mogelijk?
Wanneer verraad je iets of iemand en wanneer niet?
Hoe kun je een boodschap aan iemand doorgeven die ver weg is?

Deze vragen worden beantwoord in de lessen, in de leesboeken en in de verhalen bij Lijn 3. Bij elk
thema is er een prentenboek met een mooi themaverhaal. In dit thema gaat het verhaal over Manu
die een geheime hut gaat bouwen, maar ontdekt wordt door een meisje uit zijn dorp.
Voorlezen
Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden. Ook nu uw kind zelf kan lezen, raden
we u aan om het regelmatig te blijven voorlezen. Waarom? Door voorlezen leren kinderen nieuwe
woorden, ze horen hoe u een verhaal mooi op toon leest (goed voorbeeld), ze horen ingewikkelder
zinnen en gaan daardoor taal beter begrijpen. Ook samen praten over een verhaal stimuleert de
taalontwikkeling. Dat doen we op school, maar dat kunt u natuurlijk thuis ook doen met uw kind.
U kunt bij het voorlezen af en toe eens een vraag stellen, zoals:
•
•
•
•
•

(vooraf) Waar zou dit boek over gaan, denk je?
Hoe zou het verhaal verder gaan?
Wat gebeurde er nou net in het verhaal?
Waarom deed hij/zij dat, denk je?
(achteraf) Wat is er nu eigenlijk gebeurd?

In de bibliotheek zijn veel mooie voorleesboeken beschikbaar voor alle leeftijden. Kies een boek
dat qua belevingswereld past bij uw kind. Wij wensen u en uw kind veel plezier met samen lezen!
Met vriendelijke groet,

Leerkracht(en) groep 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spelletje om thuis te spelen: zinnen maken
Maak van een vouwblaadje een ‘happertje’ met acht flapjes. Laat uw kind op elk flapje een woord
zetten. Noem om de beurt een getal. De ander maakt evenveel ‘hapjes’. Kies een woord uit de vier
woorden en maak een mooie zin met dat woord.

