
Wij willen jullie alvast een DIKKE  geven voor alle inzet!  Succes voor de komende week.  

Heb je vragen, geef zeker een seintje.  Vele groetjes van de juffen  

Tip: wie geen printer heeft, kan de antwoorden gewoon op een apart blad schrijven. Teksten kan je van het scherm 

aflezen. Wie wil, kan een geprinte versie afhalen op school. 

Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 6. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 6. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in 
contract sprong 6. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 6. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 6. 

0 

Kruiswoordraadsel 
Speel je mee? 
 

(blad zie mail school) 

0 Scheurblok spelling 
Groen  
oefening 47 en 48 
Blauw  
oefening 47 en 50 

0 Taal 
Leestekens 
 
(blad zie mail school) 

0 Scheurblok spelling 
Groen 
oefening 58 en 66 
Blauw  
oefening 68 en 69 

0 Kruiswoordraadsel 
Kun jij het juiste 
woord vinden? 
 
(blad zie mail school) 

0 

Schoonschrift  
2 blaadjes 

0 Technisch lezen 
Leesblad 1 
1 x stil lezen 
1 x luidop lezen 
(tekst zie mail school) 

0  0 Wo online oefenen: 
Mundo leerling 
Thema 8: les 1-2-3 

0 Expressief lezen 
Toneellezen 
 
(tekst zie mail school) 

0 

2 taakjes op Bingel 

 
0 2 taakjes op Kweetet 

 
0  0 2 taakjes op Kweetet 0 2 taakje op Bingel 0 

Knutseltip: maak je 
eigen leesvriendje  

 

  Leestip: op Bingel kan 
je lezen via de 
boekenkast: zie uitleg 
op volgende pagina 

    
 

 



De boekenkast via Bingel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier  Kies een boek.  

Je kan de korte inhoud lezen.  

Maak eerst de oefening om moeilijke woorden 

te begrijpen. 

Daarna kan je het boek lezen. 

Boekje uitgelezen? 

Los de vraagjes op. 

 Deze boeken zijn aangepast aan jouw leesniveau. 

 


