
Lieve mama’s, papa’s en kinderen van het 1ste leerjaar, 

 

Het is bijna zover! Op vrijdag 15 mei zien we elkaar terug, joepie! 

Nog even geduld, ook in de zevende week willen we jullie helpen met het plannen van de laatste taken in een weekplanning. 

 

Voor Nederlands gebruiken we terug elke dag een lesfilmpje van Veilig leren lezen. Heb je de bundel van de dag bij de hand, dan kan je meedoen 

met de les. Neem daarna je verbeterbundel en controleer. Deze dag-bundels kan je vinden op de schoolwebsite www.bsdetoekomst.be bij 1e 

leerjaren week 7 of op school afhalen. Lukt het niet om de link van het lesfilmpje te openen, kan je ook alles vinden op  

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen-kim-versie  

 

Voor wiskunde krijg je dagelijks een instructiefilmpje te zien. Zoek je instructiefilmpje op Bingel bij taken. Daar vind je het filmpje van de dag. 

Bekijk zeker eerst het filmpje! We zagen in de juffenmodule dat heel wat kinderen de filmpjes bekeken hebben, top! Hopelijk doen jullie het ook! 

Als je klaar bent met kijken, maak je de bijpassende rekenblaadjes van de dag. Neem je verbeterblad en controleer. Deze rekenblaadjes kan je 

ook vinden op de schoolwebsite www.bsdetoekomst.be bij 1e leerjaren week 7 of op school afhalen. 

  

Lukt iets niet? Mail de juf. Ze staat altijd paraat! 

- juf Barbara: klas1a@bsdetoekomst.be 

- juf Lindsay: klas1b@bsdetoekomst.be 

- juf Mireille: klas1c@bsdetoekomst.be 

Dank je wel voor alle inspanningen die jullie samen met ons nemen. En dat is goed, want samen staan we echt sterk! 

Leg de lat niet te hoog en geef jezelf ook een applaus want je bent goed bezig! 

Draag zorg voor elkaar! 

Denk af en toe aan je juf, ze mist jullie! ♥ 

Veel liefs,  

Juf Mireille, juf Lindsay en juf Barbara. 
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Kern 9 dag 14: 
Volg de les op 
https://youtu.be/hqtxsj_-
WXY 
 
Hou je bundel van dag 
14 bij de hand 
 
 
 
 

0 Kern 9 dag 15: 
Volg de les op 
https://youtu.be/PbV0M
mscegg 
 
Hou je bundel van dag 
15 bij de hand 
 

0 Kern 10 dag 1: 
Volg de les op 
https://youtu.be/Z7EpYb
i3tfM 
 
Hou je bundel van dag 1 
bij de hand 

 

0 Kern 10 dag 2: 
Volg de les op 
https://youtu.be/9hKjNZ
JP268 
 
Hou je bundel van dag 2 
bij de hand 

 

0 Terug naar de klas ♥ 0 

Wiskunde: volg het 
filmpje op Bingel Taken 
van maandag 11/05 
+ tot 20 (10+10, T+E, E+T) 

 
maak de rekenblaadjes 
van maandag 11/05 
 

0 Wiskunde: volg het 
filmpje op Bingel Taken 
van dinsdag 12/05 
+ tot 20 (TE+E, E+TE) 

  
maak de rekenblaadjes 
van dinsdag 12/05 

 

0 Wiskunde: volg het 
filmpje op Bingel Taken 
van woensdag 13/05 
- tot 20 (TE-E) 

 
maak de rekenblaadjes 
van woensdag 13/05 

 

0 Wiskunde: volg het 
filmpje op Bingel Taken 
van donderdag 14/05 
- tot 20 (TE-10, 20-10, TE-TE) 

 
maak de rekenblaadjes 
van donderdag 14/05 

 

0  0 

Veilig stap voor stap 
kern 9 
blz. 13-16 
 
 

0 Veilig stap voor stap 
kern 9 
blz. 17-20 
 
 

0 Veilig stap voor stap 
kern 9 
blz. 21-24 
 

 

0 Veilig stap voor stap 
kern 9 
blz. 25-28 
 
 

0  

 
0 

Handschrift 
Schrijf 1 blaadje uit je 
nieuwe boekje: ik schrijf 
verder… 

0 Kies een spel op 
Lezen met zoem 

https://www.uitgeverijzwijse
n.be/ouderportaal 
 

 

0 Handschrift 
Schrijf 1 blaadje uit je 
nieuwe boekje: ik schrijf 
verder… 

0 Kies een spel op 

https://www.xnapda.be/film
pjes/1ste-leerjaar 
bij automatisatiefilmpjes 

 

0  0 

Rarara… met Zoem!  
Check onze facebookpagina 

☺ 

0 Rarara… met Zoem!  
Check onze facebookpagina 

☺ 

0 Rarara… met Zoem!  
Check onze facebookpagina 

☺ 

0 Rarara… met Zoem!  
Check onze facebookpagina 

☺ 

0  0 
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