
Thema 6: ‘Lang leve Wies!’ 
 

Thema 6 ‘Lang leve Wies’ gaat over Zara en haar ratje Wies. Aan de hand van de verhalen 

wordt het begrip ‘tijd’ verkend. Aan de orde komen het lange wachten in de wachtkamer, de 

leeftijd van dieren, een oude man en het leven vroeger en nu.  

 

Prentenboek 

Net als bij de kleuters staat ook in groep 3 elk thema een 

prentenboek centraal. Dit boek wordt ook in de lessen behandeld. 

We zullen de komende twee weken lezen uit het prentenboek: 

‘Hoezo, te laat?’  

Schildpad is steeds te laat. Of het nu de school, de verfwinkel, de bieb of een 

feest is, overal vindt hij een dichte deur. Maar zo erg is dat niet, want hij is 

wel steeds precies op tijd voor iets anders. Hoezo, te laat? 

Doelen van dit thema 

Onderdelen  Doelen 

Lezen De kinderen: 
- Kennen de letters ij, f, ui, i. 
- Kennen de sleutelwoorden pijn, duif, muis, jaar. 

Spreken en luisteren - Kunnen iets over zichzelf vertellen. 
- Kunnen elkaar eenvoudige informatie geven.   

Begrijpend luisteren - Kunnen vragen stellen over een verhaal. 
- Kunnen vragen over een verhaal beantwoorden. 

Taalbeschouwing - Kunnen stemmingen afleiden uit taalgebruik en benoemen. 
- Kunnen zinnen langer er korter maken. 
- Kennen het lidwoord een. 
- Kunnen een fout in de zin opsporen op grond van de 

betekenis.  

Stellen - Kunnen een briefje schrijven. 
- Kunnen met een zin een dialoog afmaken. 

Spelling - Beheersen de letters w, ie, e, z, o, b. 
- Kunnen klankzuivere woorden schrijven met w, ie, e, z, o, b.  

Woordenschat - Begrijpen en gebruiken de woorden uit de 
woordenschatlijst van thema 6.  
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Woordenschat thema 6 

Onderstaande woorden worden in de lessen besproken. Fijn als u deze ook thuis wilt 

oefenen. De eerste rij woorden moeten kinderen in een zin kunnen gebruiken en de tweede 

rij woorden hoeven ze alleen maar te begrijpen.  

Les  Gebruiken Begrijpen 

1 en 2  Rammelen Rillerig 

Het prentenboek De dierenarts 

Vreemd Onderzoeken 

Het spreekuur Het gesprek 

De reiswieg Het kwartier 

 

3 en 4 De oppas Opereren 

De ingang Het naambord 

Gisteravond De ruimte 

Beleefd Verlamd 

Schreeuwen Schor 

 

5 en 6 Snuffelen Achterlaten 

Duidelijk Zojuist 

De minuut Urenlang 

Vorige Keffen 

Weleens Het nekvel 

 

7 en 8 
 
 
 
 

Leven (werkwoord) De volgorde 

Geduldig De leeftijd 

Ongeveer Genezen 

Overdag Voldoende 

eindelijk De werkdag 

 

 

 

 


