
Huiswerk voor groep 1 en 2

Het thema is: Dit ben ik!

16 september: Wie is mijn familie? Wie zijn mijn vriendjes?

De kinderen hebben een foto meegenomen van de familie of vriendjes. Dit is ons centrale 
beginpunt. 
We lezen samen het prentenboek: Wil je mijn vriendje zijn? van Eric Carle. Dit boek gaat 
over een kleine muis die op zoek gaat naar een vriendje. Hij gaat langs alle dieren maar 
geen van alle hebben belangstelling voor de kleine muis. Tot hij een andere muis tegenkomt, 
die heel graag zijn vriendje wil worden en zijn holletje onder een dikke boom met hem wil 
delen!
 
1 Kijk thuis nog eens naar de schooltv uitzending
Koekeloere -Vriendjes- Ik weet van niks 

2. Dit is het liedje wat we hebben geleerd
Dit is opa, klein en dik
Dit is oma, die breit van rikke tikke tik
Dit is vader, groot en sterk
Dit is moeder, zij doet heel veel werk 
En dit is kleine Jantje 
De hele familie in mijn handje

3.Woordenschat: meisje, jongen, vechten, boos, vriendinnen, vechten, plagen, 
dierenvriend, ruzie, troosten, verliefd, samen spelen.

Volgende week is ons onderwerp: Hier woon ik!

De kinderen krijgen ,deze week, in hun folder een leeg blad mee met daarop de tekst:
Hier woon ik!

Wilt u uw huis tekenen, verven, plakken? China, Nederland?  
Het huis mag dan volgende week, 23 september, weer meegenomen worden.

Veel plezier!
Met vriendelijke groeten,
Juf Fleur en Juf Betsie

In de huiswerkfolder wordt elke week het huiswerk gestopt. Het is niet de bedoeling dat u bij uw kind 
het huiswerk gaat overhoren, het is iets wat spelenderwijs mag gebeuren. 
In de huiswerkfolder zitten de woorden die we die week hebben aangeboden, hang het papiertje op de 
koelkast of op het toilet, zodat uw kind het zo af en toe ziet en probeer deze woorden zo af en toe te 
gebruiken. Dit hoeft niet alleen in die week, maar kan ook in de volgende weken.
Ook stoppen we er elke week het liedje in dat we hebben gezongen en zit er vaak een verhaaltje bij. 
Zing het liedje eens in bad en kijk of uw kind meezingt en lees een keer dit verhaaltje voor bij het 
slapen gaan. We zijn sowieso erg blij wanneer u regelmatig een Nederlands boek voorleest. In de 
bibliotheek van WAB is een speciale Nederlandse plank.
In de folder zit ook een link met het tv programma dat we die week hebben gekeken. Zodat uw kind, 
als het lukt samen met u, nog een keer het filmpje kan bekijken.


