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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw oppaskind is geen kleuter meer. Hij 

gaat naar groep 3, om daar te leren 

lezen en schrijven. Nu gaat een 

wondere wereld voor hem open. Overal 

zijn letters!  

 

Spelenderwijs de 
letters leren 
 

Veel kleuters schrijven hun naam al, 

herkennen letters en soms ook al 

woordjes. Er zijn kinderen die gewoon 

niet meer kunnen stoppen als ze 

eenmaal ontdekt hebben dat ze kunnen 

lezen. “Kijk, daar staat bed en het 

rijmt op pet!” 

 

Aan de hand van plaatjes, verhaaltjes 

en zinnetjes leert uiteindelijk ieder 

kind lezen. U kunt uw oppaskind helpen 

door rijm- en bewegingsspelletjes te 

stimuleren. Zing de letters van het 

alfabet en bedenk er rijmpjes bij: a b 

c d e f g, wij drinken samen lekkere 

thee. H i j k l m: wij trappen op de rem!  

 

Gaan jullie samen op pad? Laat uw 

oppaskind onderweg letters uit zijn 

naam aanwijzen. Schrijf of print zijn 

naam op een papiertje, knip de letters 

los en laat uw oppaskind de naampuzzel 

weer compleet maken. 

 

Een beetje rust na al 
die hectiek 
 

Uw oppaskind moet zich waarschijnlijk 

behoorlijk inspannen in groep 3. Niet 

alleen omdat het leren lezen 

concentratie vereist, maar ook omdat 

hij zichzelf op school moet leren 

handhaven.  

 

Hij moet meer dingen zelfstandig 

doen, zichzelf kunnen verweren tegen 

geduw op de gang, en plagerijen op het 

Een grote stap 
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plein het hoofd bieden. Kortom: uw 

oppaskind stapt ‘uit het veilige huis’ 

de grote wereld in.  

 

Logisch dat hij soms hangerig en 

moe is! Uw oppaskind heeft het 

nodig om af toe wat te kunnen 

hangen en lummelen, het liefst 

zonder dat hij daarbij wordt 

lastiggevallen door anderen. Gun 

hem die gelegenheid. 

 

Tips:ondersteun de 
grote stap 
 

• Maak een hang- of rustplekje in de 

kamer. Vraag wat uw oppaskind 

nodig heeft: zachte kussens, zijn 

knuffel, een muziekje of misschien 

juist een luisterverhaaltje. Leg af 

en toe iets extra’s in dit hoekje. 

 

• Rust is in deze periode 

belangrijker dan steeds een nieuw 

spel of programma. 

 

• De meeste kinderen willen na 

school met of bij een vriendje 

spelen. Maak hierover duidelijke 

afspraken met de ouders van het 

betreffende vriendje. Een 

weekplanner, waarop eventuele 

speelafspraken vermeld staan, 

voorkomt misverstanden. 

 

• Is uw oppaskind snel van slag? 

Besteed vooral aandacht aan 

datgene waarin hij goed is en geef 

hem extra het gevoel dat hij 

onmisbaar is. 

 

Extra tip: 

Blijf voorlezen! Het 

plezier dat u 

uitstraalt tijdens 

het lezen slaat als 

een vonk over op uw 

oppaskind. Neem de 

tijd en houdt u aan 

de tekst. Uw 

oppaskind wil het 

verhaal nu volgens 

het boek verteld 

hebben. Forceer 

het zelf lezen niet. 

Benadruk vooral 

wat uw oppaskind al 

kan. 

 


