
Beste mama en papa, 

Hallo lieve jongens en meisjes van het eerste leerjaar, 

 

Jammer genoeg kunnen/mogen we de poort van onze school nog niet 

openzetten. De Paasvakantie is nu echter voorbij en dat wil zeggen dat er 

opnieuw taakjes worden voorzien om alle leerstof van het eerste leerjaar onder 

de knie te krijgen. Het wordt ook een beetje moeilijker nu. Nog niet alle 

leerstof werd aangebracht in de klas.  Probeer dit zo goed mogelijk met hulp 

van mama/papa/broer/zus onder de knie te krijgen en alle opdrachten tot een 

goed einde te maken. Naast opdrachten voor rekenen, taal en schrift, zijn er nu 

ook werkjes in het wero – en verkeersboekje. 

Van zodra de schoolpoorten weer open mogen, vliegen we er weer in! De 

belangrijkste leerstof wordt dan herhaald en verder ingeoefend, maar het zal 

echter onmogelijk zijn om alles nog opnieuw aan te halen. Probeer er dus van 

thuis uit zo goed mogelijk voor te zorgen dat je mee blijft met de leerstof. 

Hieronder vind je een overzicht van de opdrachten per vak. Lees alles met 

mama/papa goed door want er staat soms belangrijke info bij. 

Hierbij ook een dikke dank u wel aan de ouders voor de extra inzet in deze 

moeilijke periode!  

Hopelijk kunnen we elkaar weer snel terug zien op school! 

 

Lieve groetjes, 

juf Elsy en juf Justine 

 

 

PS: We voorzien ook een extra doe-bundeltje 
en knutselwerkje voor wie dit graag wilt doen. 
(magje) 
 
De correctiesleutels van de rekenboek en wero  
worden ook bijgevoegd.    



* REKENEN: Reken Maar! 

NIEUW: Aanbreng en inoefening van de optellingen en aftrekkingen tot 20 

met brug.  

Zie instructiefilmpjes via Bingel of uitgeschreven versie in bijlage. 

- Werkschrift p. 10 – 12 – 16 – 19  

 

NIEUW: Halfuur op de wijzerklok aflezen. 

De grote wijzer staat op de 6, dan is het half. De kleine wijzer staat tussen 2 
cijfers op de klok. 
De kleine wijzer is op weg naar het uur. Bijvoorbeeld staat de kleine wijzer 
tussen 8 en 9, dan is het half 9 want we zijn op weg naar 9 uur.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=c7p00qylmnk : interessante link om halfuur te leren.  

- Werkschrift p. 18 

 

NIEUW: De waarde van de cijfers in een getal bepalen (tientallen en 

eenheden) 

Het groepje van 10 is bij onze getallen heel belangrijk. Dat geven we vanaf nu 
een speciale naam: een groepje van tien noemen we een tiental. 
Zo één los voorwerp geven we ook een speciale naam. We noemen het een 
eenheid. Als er meer dan één eenheid is, dan noemen we dat eenheden. 
 

                     
 

- Werkschrift p. 11 
 

 

+ Extra oefenbundel -> blaadjes met een zonnetje zijn een MOETJE, dan andere 

blaadjes zijn vrijblijvend.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7p00qylmnk


* TAAL: Veilig Leren Lezen 

In kern 10 leren we vooral woorden met 2 lettergrepen. 
Je kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 
'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen.  
Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden 
genoemd.  
De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden 
geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde. 
Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel).  
Het thema daarbij heeft betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’.  
 

- Werkboekje kern 10 t.e.m. p. 13 

- Leesboekje kern 10 t.e.m. p. 21 (indien je graag verder leest, mag dit 

natuurlijk ook)  

Het verhaal wordt opgebouwd naar moeilijkheid. Lees verhaaltje per verhaaltje 

en herhaal dit meerdere keren.  

 - p. 2 – 5  

 - p. 6 – 8   

 - p. 9 – 11 

 - p. 12 – 15 

 - p. 16 – 18 

 - p. 19 – 21  

- Veilig en vlot kern 10 t.e.m. p. 8 

  - p. 1 – 2 : woorden met –eeuw /-ieuw / -uw 

 - p. 3 – 4 : woorden eindigen op – er / - en / - el  

 - p. 5 – 6: woorden met open lettergrepen 

 - p. 7 – 8: woorden met open lettergrepen 

 

* SCHRIFT: Ik pen! 

 
- Werkboekje p. 18 – 19 – 20 – 21  

- Huiswerkboekje p. 39 – 40 – 41 



* WERO: Mundo 

 

Thema 7: Oei, ik groei 
 
 Les 1: Iedereen is anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Boekje p. 1  

 



 

 Les 2: Lekker is niet altijd gezond  

Het onderscheid maken tussen gezonde en ongezonde voeding. 

- Boekje p. 2 – 3 – 4 

 

 Les 3: Opletten geblazen  

Eetbare en niet-eetbare producten herkennen. Weten dat bepaalde producten 

giftig en gevaarlijk zijn. 

- Boekje p. 5 – 6 – 7 – 8  

 

 Les 4: Soms gaat het mis 

Enkele veel voorkomende ziektes herkennen en benoemen.  

- Boekje p. 9 + knipblad – p. 10 (vraag hulp aan mama/papa) – p. 11  

 

 Les 5: Veilig of onveilig? 

Situaties herkennen als veilig of onveilig in huis en op straat. 
Tonen dat het dragen van fluorescerend materiaal en een vlaggetje op de fiets 
een goede manier is om zich zichtbaar te maken in het verkeer. (opdrachten p. 
14) 
 
 - Boekje p. 12 – 13 – 14  

 

 Les 7: Als het anders moet 

Sommige ziektes en handicaps kunnen niet altijd vermeden worden. Hierbij kan 
even stilgestaan en gepraat worden. . 
Bedoeling is de opdrachten uit te voeren met een beperking van het lichaam. 
 
- Boekje  p. 17 – 18 (opdracht 2 niet) 

  



* WERO: Wegwijzers (verkeer) 

 
Thema 3: Mobiliteit  
 
 Les 2: Rood, groen en blauw 

 
De kleuren van de verkeerslichten. Blauwe borden zeggen ons: je kan of mag 
iets. 
 

- Werkboek p. 16: doorlezen 
 

- Werkboek p. 17: leerstof verwerken   
( Werkboek p. 34 – 35 – 36 geeft extra info! ) 
 

Oefening 5: Kennismaking met enkele gevaarsborden. Kan jij het juiste 
bord bij de omschrijving plaatsen?  
 
- Let op: een spoorweg met slagboom 
- Let op: gevaar 
- Let op: verkeerslichten 
- Let op: wegenwerken 
- Let op: een spoorweg met slagbomen 
- Let op: je MOET stoppen 

  
 Les 1: Ik stap op de stoep 

 
Op een veilige manier op de stoep (of voetpad) stappen 

 

- Werkboek p. 20: doorlezen 
 

- Werkboek p. 21: leerstof verwerken   
 
 

 Les 2: Ik steek over 
 

Op een veilig manier de straat oversteken. 
 

- Werkboek p. 22: doorlezen 
 

- Werkboek p. 23: leerstof verwerken   
 
 

 Les 3: Ik doe het zo 
 

Ik oefen te voet. Dit kan je ook in de tuin oefenen Wie stoepkrijt heeft, kan zelfs 
een zebrapad tekenen.  


