
Thema 8: ‘Hallo!’ 
 

In Thema 8: ‘Hallo!’ ligt het accent op communicatie. Het gesprek, de brief, een 

telefoongesprek, de krant en lichaamstaal komen aan de orde. Wout de Rijk en Daan van 

Zon zijn de hoofdpersonen. Ook gaan we het hebben over eten in verschillende culturen. 

Wat is bij iedereen hetzelfde? Wat zijn de verschillen? Is anders ook lekker? 

 

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: 

‘Dan ga ik wel alleen!’  

Sien Bellefleur bakt een appeltaart. Fama Zoetelief, professor Sorbonne, 

Pomona, Spikkeltje en mevrouw Floor willen dat ook wel. Ze vertellen 

elkaar hoe je zo'n lekkere taart moet maken. Dat niet iedereen even 

goed luistert, kun je zien aan hun taarten!  

Doelen van dit thema 

Onderdelen  Doelen 

Lezen De kinderen: 
- Kennen de letters uu, ng, ch, eu. 
- Kennen de sleutelwoorden uur, zing, lach, neus. 
- Lezen letterwoorden met de letters uu, ng, ch, eu. 

Spreken en luisteren - Kunnen een kort telefoongesprek voeren. 
- Kunnen een visueel mopje begrijpen en vertellen. 

Begrijpend luisteren - Kunnen verband leggen tussen oorzaak en gevolg in 
eenvoudige situaties. 

Taalbeschouwing - Hebben kennisgemaakt met het maken van 
samenstellingen. 

- Hebben kennis gemaakt met het maken van vraagzinnen. 
- Kunnen een woord begrijpen uit de context. 
- Kunnen eenvoudige non-verbale taal juist interpreteren. 

Stellen - Kunnen een eenvoudig briefje schrijven. 
- Kunnen een eenvoudig menulijstje schrijven. 

Spelling - Beheersen de letters ei, h, ou, v. 
- Kunnen klankzuivere woorden schrijven met ei, h, ou, v.  

Woordenschat - Begrijpen en gebruiken de woorden uit de 
woordenschatlijst van thema 8.  

 

 

 



Woordenschat thema 8 

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  De torenklok Juist 

De boog Vliegensvlug 

Het kookboek De hoogte 

De familie De directeur 

Het nieuws Vanuit 

 

3 en 4 Achternalopen Het podium 

De microfoon De burgemeester 

Zenuwachtig Het recept 

Opzij De geur 

Dadelijk Klinken 

 

5 en 6 Doodstil De moeite 

Krabbelen Bezeerd 

Overeind Het servet 

Grijpen Het menu 

Leunen De afspraak 

 

7 en 8 
 
 
 
 

Het belangrijkste De show 

Alweer Verrukkelijk 

allereerste De reclame 

Het toetje Naar voren 

De ochtend mikken 

 

 

 

 


