
TAAL: Ivan en Redouan

Maandag 11 mei Duid het juiste woord aan en vul de zin aan: -->We maken de 
oefening op de PC. Zie link weekschema.

Dinsdag 12 mei De letter “f” schrijven. Eerst overtrekken met kleurtjes nadien 
schrijven op schrijfblad.
Woordjes lezen veilig en vlotjes p 33 -34

Woensdag 13 mei Woordjes lezen veilig en vlotjes p 33 -34
We maken p 22, p 23 en p 24 in onze bundel van de “f”.

Wero: een pad gaat pad. Filmpjes eerst bekijken en daarna de 
vragen oplossen en verzenden.  Zie link weekschema

Donderdag 14 mei Woordjes lezen veilig en vlotjes p 33 -34
We schrijven de woorden van p 33 op een schrijfblad. 

Begrijpend lezen bij een praatplaat.: We maken de oefening op 
de PC. Zie link weekschema. Naam noteren, maken en 
verzenden.
Mama of papa zullen wel mee moeten begeleiden bij het lezen 
van de vragen.

Vrijdag 15 mei We maken p 25, 26, 27 en 28 in onze bundel van de letter “f”.



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan

Maandag 11 mei Dictee: Mama of papa vraagt 16 woorden uit het boek veilig en 
vlotjes p 7 (vb twee woorden met st-, sl-, sp-, gr- gl-,vl-zw-fr) 
Mama of papa kijkt je taakje goed na. Woorden die fout zijn 
schrijf je nog eens opnieuw.

Dinsdag 12 mei Je werkt in je groot werkboek op p 23 (zin aanvullen) en p 24 
(letters zoeken en woord aanduiden)

Woensdag 13 mei Je werkt in je groot werkboek op p 25 (zin lezen en prent 
aanduiden) en p 26 (verhaal lezen)

Wero: een pad gaat pad. Filmpjes eerst bekijken en daarna de 
vragen oplossen en verzenden. Zie link weekschema

Donderdag 14 mei We lezen de woordjes in veilig en vlotjes op p 9 en p 10.
Woorden overschrijven op een schrijfblad van p 9.

Begrijpend lezen bij een praatplaat.: We maken de oefening op 
de PC. Zie link weekschema. Naam noteren, maken en 
verzenden.

Vrijdag 15 mei We lezen de woordjes in veilig en vlotjes op p 11 en p 12. (pr-, 
kw-, kr-, br-, kl-, pl-, tr- )

Je werkt in je groot werkboek p 27 en p 28.



TAAL: Helena, Rune, Raphaël

Maandag 11 mei We werken in de groene bundel. Kopieerblad 8.
Lees de tekst (2 keer)  en teken wat je leest.

Dinsdag 12 mei We werken in de blauwe bundel. Lees de tekst p 9.
Woorden overschrijven veilig en vlotjes p 9.  (kern 8).
Woorden met -je, -pje, -tje 

Woensdag 13 mei We werken in de groene bundel. Kopieerblad 9 (opa in de 
stoel). Lees het verhaal. Teken nadien wat je leest.

Wero: een pad gaat pad. Filmpjes eerst bekijken en daarna de 
vragen oplossen en verzenden. Zie link weekschema

Donderdag 14 mei We werken in de gele bundel. Knip de prenten uit op p 28 
(achteraan in de bundel) Doe de prenten door elkaar.
Kleef ze naast de juiste zin op p 27.
Je mag de zin nog eens schrijven.

Begrijpend lezen bij een praatplaat.: We maken de oefening op 
de PC. Zie link weekschema. Naam noteren, maken en 
verzenden.

Vrijdag 15 mei Aai, ooi, oei: We maken de oefening op de PC. Zie link 
weekschema. Naam noteren, maken en verzenden.


