
TAAL: Ivan en Redouan 
 

Maandag 22 juni laatste klasdag! 

dinsdag 23 juni blauwe bundel: p 18: wat is waar of niet waar? P 19: vul 
de woorden in. ( som, roep, saus, buig, dief) 
  
groene bundel: prenten knippen op p 20. zinnen lezen op 
p 19 en de prenten er naast kleven. 
 

woensdag 24 juni groene bundel: prenten knippen op p 22. woorden lezen 
op p 21 en de prenten er naast kleven. 
 
gele bundel: lees p 5 (van tijn naar an) 
 

donderdag 25 juni blauwe bundel: p 20 (cijfers  zetten bij de zin) p 21 schrijf 
de woorden volledig. Kleur nadien de “ei” woorden. 
 
begrijpend lezen: (wat een geur/ een mol in de hal) 
oefening op de pc: zie weekschema, link, maken en 
verzenden. 

vrijdag 26 juni blauwe bundel: p 22 (ei zoeken, woorden lezen), P 23 
zinnen lezen en alles verbinden. 
 
groene bundel: prenten knippen op p 24. woorden lezen 
op p 23 en de prenten er naast kleven. 
 

maandag 29 juni blauwe bundel: p 24 en p 25:  ei of ie? en woord 
schrijven. Woorden lezen en  aanduiden. 
 
rode bundel: P 17 woorden lezen in de kader. Nadien de 
woorden over schrijven op een schrijfblad. 

dinsdag 30 juni groene bundel: prenten knippen op p 26. woorden lezen 
op p 25 en de prenten er naast kleven. 
 
rode bundel: p 18 lezen (lies luis). 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vakantie: Joepie!! Toch zou ik willen aanraden om tijdens de vakantie 
heel veel te lezen!!! Maak een duidelijk afspraak met uw kind. vb drie keer per week 
min 15 min lezen. Jullie hebben heel veel oefenmateriaal in huis.Maak gebruik van 
de leesbundels vb de rode bundel, de gele bundel, de zinnen in de blauw bundel. 
Hoe meer je leest..hoe beter en hoe vlotter het zal lukken. 
Jullie kunnen en mogen ook nog steeds gebruik maken van de weekschema’s op de 
website. De oefeningen kunnen steeds opnieuw geoefend worden via de linken. De 
google formulieren mogen steeds opnieuw gemaakt worden. Herhaling is heel 
belangrijk!! 
Toch wil ik iedereen langs deze weg een fijne vakantie toewensen en ook bedankt 
aan de ouders voor het opvolgen van de taken en lesjes.  
 
Aan iedereen een welverdiende en deugddoende vakantie gewenst!. 
 
Juf Sigrid. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan 

Maandag 22 juni laatste klasdag! 

dinsdag 23 juni Rode/ roze bundel. Je knipt de prenten uit van p 2 en p 4. 
Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen op p 1 
en p 3 en je kleeft de prenten ernaast. 
 
Gele bundel p 24  (samengestelde woorden) p 25 (namen 
schrijven naast de hoofdletter) p 26  (goed of niet goed/ 
woorden met sch of ng) wang/ schaap/ gang/ schuur/ schil/ 
slang/ ring/ schoen. 

woensdag 24 juni Begrijpend lezen bij een prent: het park. zie weekschema, 
link, maken en verzenden. 
 
Rode/ roze bundel. Je knipt de prenten uit van p 6 en p 8. 
Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen op p 5 
en p 7 en je kleeft de prenten ernaast. 
 
groene bundel: p 20. schrijf de woorden in de kader over 
op een schrijfblad. 

donderdag 25 juni Gele bundel p 27  (wat is goed?) p 28 (wat kan wel of niet/ 
vul de woorden in: sch/ ng: schaar/ wang/ schaal/ zing/ 
schat/ kring/ long/ schuim 
 
Begrijpend lezen Kern 7: Dag Tijs, dag Wies. zie 
weekschema, link , maken en verzenden. 
 
groene bundel: p 23 . schrijf de woorden in de kader over 
op een schrijfblad. 
 

vrijdag 26 juni Gele bundel p 29  (wat is goed?) p30 ( woorden schrijven: 
drie/ brug/ doek/doos/boos/broek/draak/boek) 
 
Rode/ roze bundel. Je knipt de prenten uit van p 10 en  
p 12. Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen en 
woorden op p 9 en p 11 en je kleeft de prenten ernaast. 
 
Groene bundel: lees p 27 en p 28.  Nadien maak je een 
oefening op begrijpend lezen: zie weekschema, link , 
maken en verzenden. 
 
 
 
 
 
 



maandag 29 juni Rode/ roze bundel. Je knipt de prenten uit van p 14 en  
p 16. Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen en 
woorden op p 13 en p 15 en je kleeft de prenten ernaast. 
 
Groene bundel: lees p 29  Nadien maak je een oefening 
op begrijpend lezen: zie weekschema, link , maken en 
verzenden. 
 

dinsdag 30 juni Rode/ roze bundel. Je knipt de prenten uit van p 18 en  
p 20. Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen en 
woorden op p 17 en p 19 en je kleeft de prenten ernaast. 
 
Groene bundel: lees p 20 en p 21. Schrijf nadien de 
woorden in de kaders over op een schrijfblad! 
 
 

Vakantie: Joepie!! Toch zou ik willen aanraden om tijdens de vakantie 
heel veel te lezen!!! Maak een duidelijk afspraak met uw kind. vb drie keer per week 
min 15 min lezen. Jullie hebben heel veel oefenmateriaal in huis. Maak gebruik van 
de leesbundels vb de woorden en teksten in de  groene bundel of de  zinnen in de 
gele bundel. Hoe meer je leest..hoe beter en hoe vlotter het zal lukken. 
Jullie kunnen en mogen ook nog steeds gebruik maken van de weekschema’s op de 
website. De oefeningen kunnen steeds opnieuw geoefend worden via de linken. De 
google formulieren mogen steeds opnieuw gemaakt worden. Herhaling is heel 
belangrijk!! 
Toch wil ik iedereen langs deze weg een fijne vakantie toewensen en ook bedankt 
aan de ouders voor het opvolgen van de taken en lesjes.  
 
Aan iedereen een welverdiende en deugddoende vakantie gewenst!. 
 
Juf Sigrid. 
 
 
 

 



TAAL: Helena, Raphaël, Rune 

Maandag 22 juni laatste klasdag! 

dinsdag 23 juni Bruine bundel: p 20  (verbinden) , 21 ( woorden 
aanduiden en schrijven) p 22  ( cijfers plaatsen bij de zin/ 
woorden invullen: geit, rij, ijs, zeil, bijl, trein, prei, pijl) 
 
Gele bundel:  Je knipt de prenten uit van p 2  en  
p 4 . Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen en 
woorden op p 1  en p 3  en je kleeft de prenten ernaast. 

woensdag 24 juni Bruine bundel: p23  (woorden invullen/ goed en niet 
goed) P 24 (wat is goed) 
 
rode bundel: p 17 en p 18. (schaar, schrijf, schram, 
schoen) 

donderdag 25 juni Bruine bundel: p 25  en p 26. 
 
Rode bundel: p 19 (palm, wolf, kerk, golf, jurk, helm) 
(hark, kerk) en p 20 (  kies de juiste prent). 
 
Gele bundel:  Je knipt de prenten uit van p 6  en  
p 8 . Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen en 
woorden op p 5  en p 7  en je kleeft de prenten ernaast. 

vrijdag 26 juni Bruine bundel: p 27  en p 28  (woorden: fout, pauw, zout, 
touw, saus, hout, kous,  
 
rode bundel: 21 en p 22 (hark, berg, wolk, tulp, verf, 
worm, kerk, dorp) 
 
Gele bundel:  Je knipt de prenten uit van p 10  en  
p 12 . Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen 
en woorden op p 9  en p 11  en je kleeft de prenten 
ernaast. 

maandag 29 juni Bruine bundel: p 29 en p 30. (veer, spoor, boor, scheur, 
deur, speer) 
 
rode bundel: p 23 en p 24. (tong, ton, spring, stronk, 
bank, vin) 

dinsdag 30 juni rode bundel: P 25 en p 26. 
 
Gele bundel:  Je knipt de prenten uit van p 14  en  
p 16 . Je doet de prenten door elkaar. Je leest de zinnen 
en woorden op p 13  en p 15  en je kleeft de prenten 
ernaast. 
 



Vakantie: Joepie!! Toch zou ik willen aanraden om tijdens de vakantie 
heel veel te lezen!!! Maak een duidelijk afspraak met uw kind. vb drie keer per week 
min 15 min lezen. Jullie hebben heel veel oefenmateriaal in huis.Maak gebruik van 
de leesbundels vb Hoe meer je leest..hoe beter en hoe vlotter het zal lukken. VB de 
woorden en teksten in de paarse bundel. Ook in de andere bundels staan heel wat 
leesoefeningen.  
Jullie kunnen en mogen ook nog steeds gebruik maken van de weekschema’s op de 
website. De oefeningen kunnen steeds opnieuw geoefend worden via de linken. De 
google formulieren mogen steeds opnieuw gemaakt worden. Herhaling is heel 
belangrijk!! 
Toch wil ik iedereen langs deze weg een fijne vakantie toewensen en ook bedankt 
aan de ouders voor het opvolgen van de taken en lesjes.  
 
Aan iedereen een welverdiende en deugddoende vakantie gewenst!. 
 
Juf Sigrid. 
 
 
 

 
 

 


