
TAAL: Ivan en Redouan

Maandag 4 mei Letter “au” oefenen: schrijven. Eerst overtrekken met kleurtjes 
nadien schrijven op schrijfblad.
Woordjes lezen veilig en vlotjes p 31-32

Dinsdag 5 mei Woordjes lezen veilig en vlotjes p 31-32
We maken p 15, 16, 17 in onze bundel van de au.
Lees de zinnen ook luidop samen met mama of papa.

Woensdag 6 mei Woordjes lezen veilig en vlotjes p 31-32
We maken p 18 en p 19 in onze bundel van de au.
Lees de woorden en zinnen ook luidop met mama of papa.

Wero oefening: weekschema, link aanklikken, filmpje kijken en
oefening maken. Thema groenten.

Donderdag 7 mei Woordjes lezen veilig en vlotjes p 31-32
We maken p 20 en p 21 in onze bundel van de au.

Vrijdag 8 mei Dictee: Mama of papa vraagt 10 woordjes uit het boek veilig en 
vlotjes  (P 31). Jullie luisteren goed, hakken het woord in 
stukjes en schrijven het woord op.
We maken de oefening op de PC. Zie link weekschema.

Weekend: We lezen in ons groot leesboek tot de letter au (letters staan onderaan in het 
boek).



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan

Maandag 4 mei We werken in ons groot werkboek. P 18 (goed of fout), p 19 
(letters aanduiden en schrijven), P 20 (zinnen lezen en juiste zin
aanduiden).

Dinsdag 5 mei We lezen de woorden in veilig en vlotjes P 7 en p 8
We schrijven de woorden van P 8 over op een schrijfblad.

Woensdag 6 mei We lezen de woorden in veilig en vlotjes p 7 en p 8
We maken de oefening op de PC. Link aanklikken in 
weekschema, naam noteren, maken en verzenden.

Wero oefening: weekschema, link aanklikken, filmpje kijken en
oefening maken. Thema groenten.

Donderdag 7 mei We lezen het verhaal in ons groot werkboek p 21
Je maakt de oefening op p 22 (juiste woord aanduiden).

Vrijdag 8 mei We lezen de woorden in veilig en vlotjes p 7 en p 8.
Je maakt de oefening op de pc. Link aanklikken in 
weekschema, naam noteren, maken en verzenden.



TAAL: Helena, Rune, Raphaël

Maandag 4 mei We werken in de blauwe bundel. Lezen p 2 en p 3
We schrijven de woorden in de kaders over op een schrijfblad.

Dinsdag 5 mei We werken in de blauwe bundel. Lezen p 4 en p 5. Nadien
maken we de oefening op de P.C. “Begrijpend lezen”  Link 
aanklikken, naam noteren, oefening maken en verzenden. 

Woensdag 6 mei We werken in de groene bundel. Kopieerblad 7  (eerste blad)
Je leest de zinnen bij nummer 1. Teken nadien wat je gelezen 
hebt. Lees de zinnen bij nummer 2...teken opnieuw wat je 
gelezen hebt. Lees de zinnen bij  nummer 3...teken opnieuw 
wat je gelezen hebt.

Wero oefening: weekschema, link aanklikken, filmpje kijken en
oefening maken. Thema groenten.

Donderdag 7 mei We werken in de gele bundel. Knip de prenten uit op p 26.
Doe de prenten door elkaar. Kleef de prenten nadien naast de 
juiste zin op p 25.
Je mag de zin ook zelf nog even schrijven!

“Begrijpend lezen”  Link aanklikken, naam noteren, oefening 
maken en verzenden. Woorden met -nk, -ng, -ch

Vrijdag 8 mei We werken in de blauwe bundel. Lees p 6, p7, p8.
Schrijf de woorden in de kaders van p7 over.


