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Beste allemaal,

De kerstvakantie is aangebroken en alle kinderen kunnen genieten
van een welverdiende vakantie. Het eerste deel van het schooljaar is
altijd een drukke periode voor iedereen, waar veel in gebeurt.

Kijk maar even mee:
We hebben gezellige cultuurmomenten gehad met De
Kinderboekenweek – Het grote Sinterklaasfeest en De
Surprisemorgen met de oudere kinderen. De nieuwe schoolgids is
weer verstuurd, we hebben een eerste ALV van het schooljaar gehad
en dit jaar zijn de rapporten ook eerder verstuurd.  Maar natuurlijk
stonden de lessen elke week centraal, waar we altijd heel druk zijn
met de bekende onderdelen als: Woordenschat – Technisch Lezen –
Begrijpend Lezen – Grammatica – Spelling. 
Ik ga graag op het einde van deze nieuwsbrief op deze aparte
onderdelen nog even wat uitgebreider in.
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KINDERBOEKENWEEK  
ZATERDAG 8 OKTOBER 2022

 
 
 

De viering van de
Kinderboekenweek van
dit schooljaar was op
zaterdag 8 oktober en
het thema dit jaar was  
 Gi-Ga-Groen, wat we dit
jaar in de middag
gevierd hebben

Er was een heel leuk verhaal van Tommie en Lotje, die 
in het bos een avontuur beleefden met allerlei beestjes 

en we hebben samen ook gewerkt aan Het Gi-Ga- 
Groen ABC, met mooie woorden als Cheetah – Fetta 

Kaas – Gekko – Kerstboom – Lammetje – Panda – 
Specht – Toekan – Wortels – Zebra, om er maar een 

paar te noemen. Een heel gezellig feest wat we 
opnieuw mochten vieren in de tuin van Katleen en 

Stijn. En helemaal fijn: Heerlijke wafels met aardbeien 
en ijs als toetje!!
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En dan was het weer zover: Sinterklaas 
en zijn Pieten kwamen weer naar 

Nederland, alhoewel dat ging dit jaar 
zeker niet vanzelf. De stoomboot was 

niet best meer en was eigenlijk een 
soort vergiet. Vandaar dat ze allemaal 
met de Goedheiligman 1, het vliegtuig 

van Sinterklaas naar Nederland vlogen.

HET GROTE SINTERKLAASFEEST  
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022

En op zaterdag 3 december was het 
weer zover voor ons allemaal, want 

hij kwam speciaal voor ons naar 
Lusaka. Een heel gezellig feest voor 
alle mensen in en rondom Lusaka, 
opnieuw in de gezellige tuin van de 

familie van Thillo. Heel geslaagd!

DANK U 
SINTERKLAASJE



SURPRISE MORGEN
ZONDAG 4 DECEMBER 2022

En de volgende morgen waren er prachtige surprises en 
gedichten van de oudste kinderen voor elkaar. Dit keer was 

het feest in de tuin van de familie Jager. En er kwamen 
prachtige surprises voorbij in de vorm van een computer uit
de jeugdtijd van meester Bert, een prachtig paardenhoofd, 

een lege EN volle voetbal en Donald Duck.

WOORDENSCHAT
Dit is het totaal van de woorden die het kind kent. Er is verschil tussen 

de receptieve en de productieve woordenschat. De receptieve 
woordenschat bevat woorden die het kind wel begrijpt, maar (nog) niet 

gebruikt. Bij de productieve woordenschat gaat het om woorden die 
het kind gebruikt.

 
Een vierjarig kind heeft doorgaans een receptieve woordenschat van 

ongeveer 3200 woorden. Tot het achtste levensjaar komen daar 
jaarlijks circa 600 woorden bij. Vanaf negende tot hun twaalfde jaar 
groeit de woordenschat met 1700 tot 3000 woorden per jaar. Een 
twaalfjarig kind heeft een receptieve woordenschat van ongeveer 
17.000 woorden. Een volwassene heeft ongeveer 50.000-70.000 

woorden in zijn woordenschat.



Begrijpend lezen is het toekennen van betekenis aan geschreven 
taal. Hierbij spelen verschillende aspecten een rol:

 
• Woordenschat. Een kind dat veel woordbetekenissen kent, heeft in 
dit opzicht een voorsprong op een kind dat van weinig woorden de 

betekenis weet;
 

• Voorkennis. Bij het lezen koppelt een kind de nieuwe informatie 
aan de kennis die hij/zij al in zijn geheugen heeft. Dit kan gaan om 

inhoudelijke kennis, maar ook om taalkundige kennis;
 

• Leesstrategieën. Een kind met goede leesstrategieën zal een tekst 
beter tot zich kunnen nemen dan een kind dat deze strategieën niet 

kent of niet effectief inzet.

TECHNISCH LEZEN

Technisch lezen is het koppelen van letters aan klanken. In de 
eerste plaats gaat het om het leren en herkennen van letters. 

Dan komt het lezen van woorden en tenslotte van zinnen. 
Kinderen leren eerst woorden van een lettergreep, daarna van 
meerdere lettergrepen. Kinderen leren beter technisch lezen 
door veel te lezen, oefening baart kunst. Bij technisch lezen 

hoort ook het goed voorlezen van een tekst, met de juist 
leestekens, het goede tempo en op toon.

BEGRIJPEND LEZEN



GRAMMATICA

Grammatica is eigenlijk een soort verzamelnaam voor de regels, de 
afspraken van een taal en het systeem voor het maken van woorden 

en zinnen. Door allemaal dezelfde taalregels en taalafspraken te 
volgen zorgen we dat we elkaar goed begrijpen.

 
Taal verandert voortdurend, dagelijks komen er nieuwe woorden bij 

of verandert de betekenis van een woord en soms veranderen ook de 
taalregels. Als je een heel oud boek leest, dan kun je heel goed zien 
dat de taal is veranderd. Ook als je naar het Nederlandse volkslied 

kijkt, kun je zien hoe de taal is veranderd.
 

Schoolgrammatica: In de lessen Nederlands bedoelen we met 
grammatica meestal de ‘schoolgrammatica’ en daarmee bedoelen we 

dan taalkundig ontleden (woordsoorten benoemen) en redekundig 
ontleden (zinsdelen benoemen). 

SPELLING

Spelling is de manier waarop je een woord schrijft. Spelling omvat 
ook alle officiële regels om een taal weer te geven. Spelling heeft een 
belangrijke plaats in het onderwijs. Gemiddeld genomen is zes jaar 
een goede leeftijd om te starten met het lees- en spellingproces van 

een kind.
Doorgaans volgen methodes deze stappen:

• Aanbieden van enkelvoudige klankzuivere woorden. Dat zijn 
eenlettergrepige woorden die je schrijft zoals je het zegt, zoals ‘jas’ 

en ‘boek’. 
• Aanbieden van meervoudige klankzuivere woorden aanbieden, 

zoals ‘deurbel’ en ‘deurmat’. 
• Aanbieden van niet-klankzuivere woorden, zoals ‘beer’. Deze 

woorden schrijf je anders dan dat je ze hoort. 



AFSLUITER

Ik wil jullie allemaal een hele fijne 
vakantie, gezellige kerstdagen en alle 
goeds voor het Nieuwe Jaar wensen. 

Tot kijk in het nieuwe jaar vanaf 
maandag 9 januari 2023.

 
Meester Bert


