
Huiswerk voor groep 1 en 2

Het thema is: Kinderboekenweek   

14 oktober: Een gat in mijn emmer van Ingrid & Dieter Schubert                                      

 
1 Kijk thuis nog eens naar de schooltelevisie uitzending
Koekeloere, Dat is knap.

2. Dit is het liedje wat we hebben geleerd
Twee emmertjes water 

halen

http://www.liedjeskist.nl/midi/kabouterboek/034%20Twee%20emmertjes%20water%20halen.MID
http://www.liedjeskist.nl/midi/kabouterboek/034%20Twee%20emmertjes%20water%20halen.MID


Twee emmertjes water halen
Twee emmertjes pompen
De meisjes op de klompen
De meisjes op hun houten been
Rij maar door mijn poortje heen
Van je ras ras ras
Rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
Rijdt de koning door de poort
Van je erk erk erk
Rijdt de koning naar de kerk
Van je één... twee... drie!

twee rijen met evenveel kinderen staan tegenover 
elkaar
ze houden per paar elkaar met gekruiste armen bij 
de handen vast
met de armen 'zagen' tot 'poortje heen' dan laten 
alle paren behalve de voorste de handen los 
de rijen gaan iets uit elkaar waardoor een pad 
ontstaat
het voorste paar huppelt zijwaarts heen en terug 
op 'ras, ras, ras' 
bij 'erk, erk, erk' laten ze de handen los en lopen 
achterlangs naar het eind van de rijen
het tweede paar is nu het voorste paar en dans 
begint opnieuw
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3.Woordenschat: 

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.


