
TAAL: Ivan en Redouan 
Maandag 8 juni klasdag! 

dinsdag 9 juni Je werkt in je rode bundel. Je leest de woorden nog 
ééns van p 10. Nadien ga je de woorden in de kaders 
overschrijven op een schrijfblad. 
 
Je werkt in je blauwe werkbundel en je maakt p 11. 
Je gaat alle woorden volledig schrijven en nadien kleur 
je de woorden met de ui. 
 

woensdag 10 juni Je werkt in je gele bundel. Je leest samen met mama 
of papa het verhaal op p 2 en 3.  (een aap in de mouw) 
 
Nadien werk je in je groene bundel. Je knipt de 
prenten van p 8 uit. Je doet ze door elkaar en je kleeft 
ze nadien naast de juiste zin op p 7. 
 

donderdag 11 juni Je werkt in je  blauwe werkbundel. Je maakt p 12. (ui 
zoeken en woorden en zinnen lezen). 
P 13: zinnen lezen en allemaal verbinden! 
 
Je werkt in je groene werkbundel: Je knipt de prenten 
van p 10 uit. Je doet ze door elkaar en je kleeft ze 
nadien naast de juiste zin op P 9. 
 
Je maakt nog een oefening op de PC: zie 
weekschema, link, oefenen. 

vrijdag 12 juni Je werkt in je rode werkbundel. Je leest alles op p 11. 
Je leest ook het verhaal op p 12.  (zie je de pauw) 
 
Je werkt in je blauwe werkbundel P 14. (ui of uu) 
Je schrijft alle woorden er ook nog even onder. 
 
Je maakt nog een oefening op de PC: zie 
weekschema, link, oefenen. 
 

 
 
 
 



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan 
Maandag 8 juni klasdag! 

dinsdag 9 juni Je werk in je groene bundel. Je schrijft de woorden in 
de kader van p 6 over op een schrijfblad. 
 
Je leest de woorden en het verhaal op p 8. 
 
Nadien maak je een oefening rond begrijpend lezen op 
de PC: zie weekschema, link, maken en verzenden. 
 
Je werkt in je gele bundel p 9 (woorden aanduiden, 
juiste woord invullen) en p 10 (woord invullen, woorden 
ordenen: ou/ u / uu) 

woensdag 10 juni Je werkt in je groene bundel. Je leest alles van p 9. 
Je schrijft de woorden in de kaders over op een 
schrijfblad. 
 
Je leest eerst nog even het verhaal in je leesboek van 
Kern 7: (Wies koopt voer P 20, 21, 22  / Een zak goud 
P 23, 24 ). Nadien maak je een oefening rond 
begrijpend lezen op de PC: zie weekschema, link, 
maken en verzenden. 

donderdag 11 juni Je werkt in je gele bundel p 11. (rijmen, woorden 
aanduiden)  en p 12 (hij of zij) 
 
Je werkt in je groene bundel:Je leest alles op P 10 en 
11  
Je schrijft de woorden in de kaders over op een 
schrijfblad. 
 

vrijdag 12 juni Je werkt in je gele bundel P 13.  (woorden aanduiden 
en invullen) en p 14. (goed / niet goed- woorden 
ordenen -st/ -ts) verbetersleutel: fiets, nest, rits, muts, 
vest, koets, vuist, kist) 
 
Je maakt een oefening rond begrijpend lezen: zie 
weekschema, link, oefenen. 

 
 
 
 



TAAL: Helena, Raphaël, Rune 
 
Maandag 8 juni klasdag! 

dinsdag 9 juni Je werkt in je paarse bundel. Je leest p 14, p 15, p 16 
Je schrijft de woorden in de kaders van p16 over op 
een schrijfblad. 
 
Je werkt in je bruine bundel. Je maakt p 13 ( woorden 
aanduiden en invullen) en p 15 (woorden in de juiste rij 
schrijven. Wat is goed en niet goed) 
 

woensdag 10 juni Je werkt in je rode bundel p 10 ( zinnen verbinden, 
woord invullen: spaarpot, zaklamp, schatkist, 
wasgoed) 
P 11 aai, ooi, oei woorden schrijven, woorden invullen. 
P 12: zinnen lezen en verbinden. 
 
Paarse bundel: lees p 17 (twee keer!) 
 
Begrijpend lezen “ de proef ” :zie link weekschema, 
openen en oefenen. 
 

donderdag  11 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen “ de wol 
van het schaap. : zie weekschema, maken en 
verzenden. 
 
Paarse bundel: lezen p 18 en 19. 
Woorden in de kaders nadien overschrijven op een 
schrijfblad.  
 
Bruine bundel: P 16 (begrijpend lezen) 
 

vrijdag 12 juni Rode bundel: p 13 ( wat is goed?), p 14 (woorden 
invullen: kooi, haai, stoei, naai, kraai, sproei, zaai, 
knoei), p15 (zoek de juiste prent!) 
 
Lees het verhaal: zie link weekschema, openen en 
lezen. 
 
Begrijpend lezen “ de juf”:zie link weekschema, 
openen en oefenen. 
 



 
 


