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Hallo 

 

Denk eraan papa’s, zondag 10 mei is het moederdag. Vergeet niet tijdig het cadeautje te 

maken.  

Voor volgende week is er geen nieuwe bundel aangezien er 3 bundels ter beschikking waren. 

Onze nieuwsbrief zal er een klein beetje anders uitzien dan normaal. In samenspraak met 

het eerste leerjaar hebben we enkele afspraken gemaakt in verband met aanvankelijk lezen, 

schrijven en rekenen.  

Voorbereidend lezen (heel belangrijk!):  

- Auditieve oefeningen (luisteren): bv: k-o-m  → kom  

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-analyse-en-synthese  

- Letters: Je moet de letters lezen zoals je ze uitspreekt. Bijv: K = Ku niet Kaa. 

Leesletters zijn kleine drukletters (geen hoofdletters) → m en niet M 

- Richting: Links naar rechts, van boven naar onder 

- Leesplezier: interesse in boeken. Voorlezen is heel belangrijk/ vertellen over inhoud. 

 

Voorbereidend schrijven: 

- Schrijfhouding: zie picto’s  

- Pengreep: zie foto 

- Richting: van links naar rechts 

- Fijne motoriek: ook oefenen door inkleuren en tekenen. 

- Let er op dat als je je kind iets laat schrijven dit enkel in drukletters maar niet in 

schrijfletters wordt aangeleerd. In het eerste leerjaar wordt dit op een specifieke 

manier aangeleerd. Zoals in de bundels. 

- In de 3de kleuterklas werken we vooral naar letterherkenning (zoals het letterschrift 

in de klas). Je moet je kind dus geen letters aanleren. 

 

Voorbereidend rekenen: 

- Dagelijkse praktische zaken: tellen, vergelijken, tafel dekken,…  

Vb: leg 4 lepels op tafel, leg nog 1 bij… (evenveel, meer, minder, bij, weg,…) 

- Richting: eerste/laatste/middelste 

Verdere informatie in verband met organisatie en materiaal L1 volgt nog. 
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Gelieve mails met vragen naar beide juffen te sturen. 

Tania.van.veirdegem@bsdevogelzang.be 

Laura.van.geele@bsdevogelzang.be  

 

 

We verwachten niet dat de kleuters kunnen lezen, schrijven en rekenen.  

 

 

 

 

 

Virtuele knuffels juf Tania en juf Laura 
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