Ouderbrief Lijn 3 thema 9
Geachte ouder/verzorger,
In groep 3 leert uw kind lezen met de methode Lijn 3.
Wij starten nu met thema 9 van Lijn 3: Kunst. Ook voor jonge kinderen is kunst een interessant
onderwerp. In dit thema gaan we op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Hoe krijg je een idee om kunst te maken?
Maakten mensen vroeger ook kunst?
Hoe kun je zelf verf maken?
Kun je kunst maken met spullen die je thuis hebt?
Wat is wel en wat is geen kunst?
Hoe komt het dat eenzelfde ding (of mens) op de ene afbeelding heel groot lijkt en op een
andere heel klein?

Toetsen van de leesontwikkeling
Na thema 9 nemen we weer een toets af bij alle kinderen om een indruk te krijgen van de
leesontwikkeling. Met deze toetsen krijgen wij een nog beter beeld van hoe uw kind leest. Een
leestoets kan niet goed of fout worden gemaakt. Om onnodige spanning te voorkomen, leggen we
de kinderen uit dat een toets niet heel anders is dan het normale werken in de klas.
Na thema 9 kijken we opnieuw of de niveau-indeling van de kinderen nog klopt. Kinderen die in het
volgende thema gaan werken op niveau

, ontvangen hierover een aparte ouderbrief. Alle andere

kinderen blijven werken op niveau
instructie van de leerkracht.

. Kinderen op niveau

of

krijgen wat extra hulp en

Heeft u nog vragen over de toetsen of over Lijn 3? Stel ze gerust aan de leerkracht.
Met vriendelijke groet,

Leerkracht(en) groep 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spelletje om thuis te spelen: galgje
Het bekende spelletje galgje is een leuke manier om thuis te oefenen met lezen en spellen. Laat
uw kind een woord bedenken. Uw kind zet evenveel puntjes op papier als dat er letters in het
woord zitten (let op: au, ie, ui, oe, eu, ee, oo, aa, sch, ch, ng en nk zijn in Lijn 3 1 letter, dus 1
punt!). U raadt de letters. Letter fout? Dan maakt het kind een deel (streep) van de tekening van
een ‘galg’. Letter goed? Uw kind zet de letter op de juiste plaats(en) in het woord. Raadt u het
woord voordat de galg af is?

