
Ivan en Redouan

Maandag 18 mei We maken de oefeningen op de PC: zie link weekschema. Oefenen
woorden met (g-f).

We maken nog een oefening op de pc: zie link weekschema, maken 
en verzenden. (wat is het juiste woord?)

Dinsdag 19 mei We maken de oefening op de pc: zie link weekschema, maken en 
verzenden.  (vul de zin aan)

Woensdag 20 mei Je kijkt eerst naar het filmpje: zie link weekschema. (filmpje van ei)

We schrijven de “ei”. Eerst oefenen en daarna op je schrijfblad.
We lezen de woorden in veilig en vlotjes p 35 en p 36.

Donderdag 21 mei geen les: O-L-H Hemelvaart

Vrijdag 22 mei. geen les: Brugdag.

Weekend: lees in je groot leesboek tot p.12

Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan

Maandag 18 mei We schrijven de woorden op een schrijfblad uit het boek veilig en 
vlotjes p 11 (pr-, kw-, kr-, br-, kl-, pl-, tr- )

We werken in ons groot werkboek. We maken p 29 en p 30.

Dinsdag 19 mei We maken de oefening op de PC. zie link weekschema, maken en 
verzenden. 

We maken een oefening op de pc. zie link weekschema, maken en 
verzenden.  (begrijpend lezen. Een schip in de beek. Wies wijst de 
weg).

Woensdag 20 mei Dictee: Mama of papa vraagt 16 woorden uit het boek veilig en 
vlotjes p 11 (vb twee woorden met pr-, kw-, kr-, br-, kl-, pl-, tr-) 
Mama of papa kijkt je taakje goed na. Woorden die fout zijn schrijf je 
nog eens opnieuw.

We werken in ons klein werkboek p 14 en p 15.
Je schrijft ook de woorden en zinnen van p 15 nog even over op een
schrijfblad.

Donderdag 21 mei  geen les:O-L-H Hemelvaart

Vrijdag 22 mei.  geen les: Brugdag.

Weekend: lees een boek!



Helena, Rune, Raphaël

Maandag 18 mei We maken twee oefeningen op de PC:  zie link weekschema, 
aanklikken en oefenen. (begrijpend lezen)

Je werkt in je rode bundel. P1 (samengestelde woorden, juiste 
woord aanvullen in de zin) en p 2 (wat is goed of niet goed, woord 
aanvullen in de zin).

Nadien schrijf je alle samengestelde woorden van p 1 nog even over
op een schrijfblad. (wipstoel, stoelpoot, ligstoel,….)

Dinsdag 19 mei We werken in de gele bundel. Lees de tekst op P 4 (in de 
palmboom) en de tekst op p 5 (een krant). Lees de tekst zeker twee 
keer!!!
Nadien maak je de oefening op de pc. zie link weekschema, 
aanklikken en verzenden. (begrijpend lezen).

Je schrijft de woorden van p 2 over op een schrijfblad. 
(samengestelde woorden: speelzaal, danszaal, filmzaal,….)

Woensdag 20 mei We maken twee oefeningen op de PC:  zie link weekschema, 
aanklikken en oefenen. (begrijpend lezen)

Je werkt in je rode bundel. P 3 (vul het woord in. Het zijn 
samengestelde woorden zoals voetbal, drinkbus,…)
Zet de zinnen in de juiste volgorde.
P 4 ( vul de zin aan met het juiste woord).
P 5 (zoek het juiste woord, woord aanvullen in de zin)

Donderdag 21 mei geen les:O-L-H Hemelvaart

Vrijdag 22 mei. geen les

Weekend: lees een boek!


