
Hallo groep 3


Inmiddels ben je al een week niet naar school geweest en heb je thuis schoolwerk gemaakt? Ging 
dat een beetje? Je kunt altijd thuis iemand vragen om te helpen, maar je mag mij ook altijd mailen. 
Iedere dag probeer ik tussen 9.00-9.30 uur en tussen 13.30 en 14.00 uur mail t beantwoorden.


Op de weekaak staan werkjes voor lezen, rekenen, spelling en taal. We vinden het belangrijk dat 
je iedere dag de taakjes van die dag doet. Er blijft dan zeker ook nog tijd over om andere dingen 
te doen.


Het is de bedoeling dat je doet wat er op die dag staat. Dus op dinsdag doe je wat er bij dinsdag 
staat. Op woensdag zie je dat er weer iets anders staat. De taakjes van de dinsdag mag je wel 
weer in jouw eigen volgorde doen. Zo doe je iedere dag iets anders.


Wat kun je nog meer (extra) doen?

Hieronder zie je linkjes naar websites met spelletjes voor groep 3.


• https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3 
•  https://spelling.nl/ 
• https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3 
• https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/3.htm 
• https://basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?

vakgebied=spelletjes

En bijvoorbeeld:

* bonusopdrachten op rekentuin en taalzee

* Een leuk verhaal schrijven, met een mooie tekening erbij. Als je die naar mij mailt, krijg je zeker 

een antwoord terug!

* Speel een bordspel met ouder, broers, zussen

* Lees af en toe een leesboek of een stripboek.


De bibliotheek is dicht. Dus een leuk boekje uitzoeken kan daar niet meer. Gelukkig kun je ook 
lezen op de laptop of op een tablet. Op boekpakket.nl kun je veel boeken gratis lezen. Let op, je 
kunt ze niet downloaden en je moet dus goed zelf onthouden welk boek je aan het lezen bent en 
op welke bladzijde je gebleven bent.

Je mag me altijd mailen om te vertellen wat je gedaan hebt of iets vragen waarmee ik je kan 
helpen.


Mijn mailadres is: kbutter@leerplein055.nl 


Heel veel plezier en succes. Ik hoor jullie snel! 


Juf Karin


Dan nu een stukje voor de ouders:

-Tempolezen en het voorjaarsboekje zijn boekjes waar de kinderen iedere dag iets uit lezen of 
maken. Het is fijn als u daar uw kind mee helpt.

- Leren lezen is moeilijk. Het is fijn voor uw kind om iedere dag even samen te lezen.

- Bij rekentuin (www.rekentuin.nl) en taalzee kan ik op afstand zien wat uw kind gedaan heeft en 

of er aanpassingen nodig zijn.

- De inlog voor rekentuin en taalzee weten de kinderen zelf. Mochten ze het vergeten zijn, stuur 

dan een mailtje. Ik stuur zo snel mogelijk het wachtwoord. De kinderen weten zelf hoe ze van 
rekentuin naar taalzee moeten en omgekeerd.


- Hebben jullie vragen, mailen mag altijd!


Karin Butter
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