
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag: 
- 1 à 2 blaadjes uit de    
  rekenbundel 
 
Al helemaal klaar met deze 
bundels?  
Maak dan 2 blaadjes per dag 
in de extra bundel. Dit is een 
extra bundel en hoeft dus 
niet af te zijn. 

 
 

Namiddag: 
- Onthoudwoorden thema 7 
   * Lees de tekst 
   * Schrijf de nieuwe  
      onthoudwoorden 2 maal  
      over op een blaadje 
 
 
Tussendoortje: 
- Nieuwe spelletjesbundel:      
  Paasboekje 
 

Voormiddag: 
- 1 à 2 blaadjes uit de    
  rekenbundel  
 
Al helemaal klaar met deze 
bundels?  
Maak dan 2 blaadjes per dag 
in de extra bundel. Dit is een 
extra bundel en hoeft dus 
niet af te zijn. 
 
 
Namiddag: 
- Leestekst 8.5: Traagheid, 
kracht, hefboom 
   * Lees de tekst 1 x luidop 
   * Lees de tekst 1 x in stilte 
 
 
 
Tussendoortje: 
- DOE-opdracht: Test de  
  proefjes uit de leestekst  
  8.5 ook eens uit in het echt  
  (proef met het ei, de  
  elastiek en de deur) 
- Nieuwe spelletjesbundel:      
  Paasboekje 

Voormiddag: 
- 1 à 2 blaadjes uit de    
  rekenbundel  

 
Al helemaal klaar met 
deze bundels?  
Maak dan 2 blaadjes 
per dag in de extra 
bundel. Dit is een extra 
bundel en hoeft dus 
niet af te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussendoortje: 
- Nieuwe 
spelletjesbundel:      
  Paasboekje 
 

Voormiddag: 
- 1 à 2 blaadjes uit de    
  rekenbundel 
 
Al helemaal klaar met 
deze bundels?  
Maak dan 2 blaadjes per 
dag in de extra bundel. Dit 
is een extra bundel en 
hoeft dus niet af te zijn. 
 
 
Namiddag: 
- Leestekst 8.7: De schat 
van Boudelo 
   * Lees de tekst 1 x luidop 
   * Lees de tekst 1 x in     
      stilte 
 
 
Tussendoortje: 
- Nieuwe spelletjesbundel:      
  Paasboekje 
 

Voormiddag: 
- 1 à 2 blaadjes uit de    
  rekenbundel 
 
Al helemaal klaar met deze 
bundels?  
Maak dan 2 blaadjes per dag 
in de extra bundel. Dit is een 
extra bundel en hoeft dus 
niet af te zijn. 
 
 
Namiddag: 
- Onthoudwoorden thema 7 
   * Lees de tekst 
   * Maak de woordzoeker 
   * Schrijf de woorden nog 
       2 maal over op de  
       achterkant van het blad 
 
Tussendoortje: 
- Nieuwe spelletjesbundel:      
  Paasboekje 
 


