
Huiswerk voor groep 1 en 2, 11 november 2015                      

Het thema is: Herfst    

11 november: Noten, Paula Gerritsen  ,  

1 Kijk thuis nog eens naar de schooltelevisie uitzending

http://www.npo.nl/huisje-boompje-beestje/01-06-2015/VPWON_1241573

2. We zingen:

Herfst, herfst, wat heb je te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m'n kind
'k Weet niet of jij dat aardig vindt

Herfst, herfst, wat heb je te koop
Paddestoelen, honderd op een hoop
'k Zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer

http://www.npo.nl/huisje-boompje-beestje/01-06-2015/VPWON_1241573
http://www.npo.nl/huisje-boompje-beestje/01-06-2015/VPWON_1241573


Herfst, herfst, wat heb je te koop
Dikke grijze wolken op een hoop
Alles in de stad
Gooi ik nat
Koop je van mij zo'n regenbad

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.

                        


