
Week 3! 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 7. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 7. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in 
contract sprong 7. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 7. 

0 Huiswerkbundel 
2 blaadjes 
 

Wie extra wil werken, 
kan dit doen in contract 
sprong 7. 

0 

Taal 
 

Het lidwoord en het 
zelfstandig naamwoord 
 

(blad zie mail school) 

0 Scheurblok spelling 
Groen: oef. 51 en 52 
Blauw: Oef. 51 en 52 
 
Alfabeestje p. 14-15 

0 Taal 
 

Het bijvoeglijk 
naamwoord 
 

(blad zie mail school) 

0 Spelling 
 

Prenten sorteren 
 
(blad zie mail school) 

 

0 Scheurblok spelling 
Groen: oef. 53 en 54 
Blauw: Oef. 53 en 54 
 
Alfabeestje p. 14-15 

0 

Schoonschrift  
2 blaadjes 

0 Lezen 
Leestekst 1 
1 x stil lezen 
1 x luidop lezen 
 

(tekst zie mail school) 

0  
 

0 Technisch lezen 
Les 9.2  
1 x stil lezen 
1 x luidop lezen 
 

(tekst zie mail school) 

0 Taal 
 

Hetzelfde (synoniemen) 
 
(blad 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 

Bundeltje de lente: 
Veel puzzel-, kleur-, en 
zoekplezier. 

 

Spelletje: 
Vind jij de juiste weg? 

 Denk je nog eens 
aan de boekenkast? 
Er staat ook een 
taakje klaar. 

    
 

 



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. 

 


