
Beste ouders, 
 

Aangezien de scholen nog niet open kunnen gaan, zetten we het thuiswerk nog 
even verder.  Voor het eerste leerjaar is er gelukkig einde in zicht.  
Vanaf 18  mei kunnen we weer van start gaan. Niet vergeten dat we op vrijdag 
15 mei al even proefdraaien in de voormiddag. 
Indien er vragen zijn, mogen jullie ons steeds contacteren! 
 

De voorbije periode werd er wel wat nieuwe leerstof aangebracht. De 
komende twee weken willen we vooral deze leerstof nog verder inoefenen en 
herhalen zodat alle leerlingen met een goede basis kunnen starten en we 
hierop de laatste schoolweken verder kunnen bouwen. Het vrijwel onmiddellijk 
kunnen oplossen van de bewerkingen en splitsingen tot 10 is heel belangrijk! 
 

Hieronder nog een beetje uitleg bij sommige taakjes: 
* Zowel bij het reken-als taalbundeltje zitten achteraan nog extra 
oefenblaadjes. Deze zijn NIET verplicht om te maken.  
Opgelet, controleer goed de pagina’s in de rekenboek die gemaakt moeten 
worden.  
* In het pakketje zit ook een leesbingo. Deze wordt gebruikt voor het lezen in 
het veilig en vlotboekje en leesboekje. Uiteraard mag deze ook verder gebruikt 
worden bij het lezen van boekjes voor de leeskaart. Wie krijgt zijn leesbingo 
volledig gevuld?? En uiteraard zijn we ook wel benieuwd hoever jij geraakt bent 
op je leeskaart.  
* In het wero-boekje gaan we het verder hebben over planten die groeien. De 
kinderen mogen thuis zelf tuinkers zaaien.  De zaadjes zitten in het 
keukenrolletje dat bij dit pakketje is bijgevoegd. 
* Verder is er ook nog een boekje met leerspelletjes en kleurwerkjes voorzien 
waarin vrijblijvend gewerkt mag worden.  
 

En dan aftellen naar 15 mei … dan kunnen we elkaar eindelijk weer allemaal 
terug zien! 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp!! 
 

juf Elsy en juf Justine 
 
 
MAANDAG 4 MEI 2020 
 

REKENEN: Oefenbundel p. 9 – 11 – 13  
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: herhaling veilig en vlot p. 7 – 8  
- Lezen met leesbingo: leesboekje p. 19 – 21  
 

WERO:  Verkeer: Thema 4 les 3: p. 24 – 25  
 



 
DINSDAG 5 MEI 2020 
 
REKENEN: - Ik reken op tijd 1: NIEUWE oefenbundel p. 1 

- Blok 11 instaples: werkschrift p. 25 (prent) – 26 – 27  
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: Veilig en vlot p. 9 – 10 : 
tweelettergrepige woorden die eindigen op -e of -ste  
- Werkbundel taal: p. 1 

SCHRIFT: / 

WERO:  Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook:  
boekje p. 19 – 20 (Gebruik hiervoor de zaadjes die in het 
papiertje zitten.) 

 
 
 
WOENSDAG 6 MEI 2020 
 

REKENEN: - Ik reken op tijd 2: NIEUWE oefenbundel p. 2  
TAAL: / 

SCHRIFT: / 

WERO:  Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook: 
zaadjes water geven. 

?????????? Vandaag werk ik uit de buurt van mama! 
Open het witte zakje en lees goed wat er op het  
stappenplan staat.  
Vraag hierbij hulp aan papa, grote zus of broer.  

 
 
 
 

DONDERDAG 7 MEI 2020  
 

REKENEN: - Blok 11 les 243: Vlot splitsen, optellen en aftrekken tot 10 
- Optellen en aftrekken tot 20: oefenbundel p. 3  
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: leesboekje p. 23 – 25 
- Werkbundel taal: p. 2  
 

SCHRIFT: Werkboekje C p. 22  
 

WERO:  Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook: 
zaadjes water geven. 
 

 
 



VRIJDAG 8 MEI 2020  
 

REKENEN: - Ik reken op tijd 3: NIEUWE oefenbundel p. 4 
- Blok 11 les 246: Blok -en beelddiagram aflezen en 
samenstellen: werkschrift p. 33  
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: Veilig en vlot p. 11 – 12  
- Werkbundel taal: p. 3  

SCHRIFT: / 
WERO:  Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook: 

zaadjes water geven. 
Is er al iets te zien? 
Zoja, teken of neem een foto en schrijf dit op pagina 21 van je 
boekje. 

 
MAANDAG 11 MEI 2020 
 

REKENEN: - Ik reken op tijd 4: NIEUWE oefenbundel p. 5 
- Blok 11 les 248: Vormen herkennen, maken en benoemen: 
werkschrift p. 35 + kopieerblad met vormen (knippen + 
plakken) 
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: leesboekje p. 26 – 28  
- Werkbundel taal: p. 4  

SCHRIFT: - Werkboekje C p. 23  

WERO:   Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook: 
zaadjes water geven. 
Is er al iets te zien? 
Zoja, teken of neem een foto en schrijf dit op pagina 21 van je 
boekje. 

 
DINSDAG 12 MEI 2020 
 
REKENEN: - Ik reken op tijd 5: NIEUWE oefenbundel p. 6 

- Ik herhaal (optellen en aftrekken met brug): oefenbundel p. 7 
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: Veilig en vlot p. 11 – 12 (herhaling) 
- Werkbundel taal: p. 5  

SCHRIFT: - Werkboekje C p. 24 
WERO:  Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook: 

zaadjes water geven. 
Is er al iets te zien? 
Zoja, teken of neem een foto en schrijf dit op pagina 21 van je 
boekje. 



 
 
WOENSDAG 13 MEI 2020 
 

REKENEN: - Ik herhaal (alle bewerkingen tot 20): oefenbundel p. 8 
 

TAAL: - Lezen met leesbingo: leesboekje p. 29 – 32  
- Werkbundel taal: p. 6  

SCHRIFT:  
WERO:  Thema 7: Oei, ik groei! Les 8: planten groeien ook: 

zaadjes water geven. 
Is er al iets te zien? 
Zoja, teken of neem een foto en schrijf dit op pagina 21 van je 
boekje. 

 
 
DONDERDAG 14 MEI 2020 
 
REKENEN: - Blok 11 les 256: Meetkundige vormen herkennen: werkschrift 

p. 43 
 

TAAL: / 
SCHRIFT: - Werkboekje C p. 24  

WERO:  / 
 Kijk nog eens goed na of je alle werkjes gemaakt hebt!? 

 

Misschien heb je wel nog zin in een extra oefenblaadje??   
 
Stop alle boekjes en bundeltjes in je boekentas! Dan staat deze 
klaar om morgen naar school te komen!  
 
SPANNEND!!  
 

 
 
 
VRIJDAG 15 MEI 2020 
 
 
Ik kom tegen 8 u 45 naar school met mijn boekentas. 
 
De schooldag eindigt om 12 uur.  
 

 



 
Terug mee naar school: 

 

- taal: werkboekje kern 10 

- taal: leesboekjes kern 7 – 8 – 9  

- schrift: oefenschrift (huiswerkboekje) 

 

 

TO DO: 

 

- werkboekjes controleren en oplijsten (wie wat heeft meegebracht) 

- werkbundeltjes controleren en oplijsten 

- correctiesleutels kopiëren (wiskunde instaples, 243, 246,256) (taal?) 

 

 

 

 

 


