
Huiswerk voor groep 1 en 2

Het thema is: Dit ben ik!

9 september: Waar speel ik mee?

Vandaag hebben we gekeken naar een vertelplaat over de speelgoedwinkel. 
We weten allemaal wel iets wat daar willen kopen. Waarom vinden we 
speelgoed zo leuk? 
 
1 Kijk thuis nog eens naar de schooltv uitzending

Schooltv - Koekeloere - Wat een verrassing- aflevering 381

2.Dit is het liedje wat we hebben geleerd

Ra, ra, ra, wie heeft de bal
Die mooie bal van goud
Hij is nog lang niet oud
Die mooie bal van goud

'n rij kinderen staat dicht naast elkaar, één kind ervoor
terwijl het liedje wordt gezongen geven de kinderen achter hun ruggen de bal aan elkaar 
door
het kind dat er voor staat moet aan het eind van het lied raden wie de bal op dat 
moment heeft
is het goed geraden, dan ruilen ze van plaats

3.Woordenschat:

  



4. Mogen de kinderen, volgende week, een foto 
meenemen van iemand die ze heel lief vinden? 
Het mogen, natuurlijk, ook meerdere personen 
zijn.

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.

Met vriendelijke groeten,
Juf Fleur en Juf Betsie


