
Huiswerk voor groep 1 en 2, 4 november 2015                      

Het thema is: Herfst    

3 november: De spin die het te druk had. Geschreven door Eric Carle. 

,  

1 Kijk thuis nog eens naar de schooltelevisie uitzending
Schooltv Koekeloere : spinnen

www.schooltv.nl/.../koekeloere/.../extra-informatie-bij-de-aflev...

Piertje vindt een heleboel spinnen in het hol. 

2. We leren een opzegversje over een spin die op zoek is naar een vriendinnetje. 

Een spinnetje, een spinnetje,
dat zocht een vriendinnetje.
Het zocht eens hier, het zocht eens daar: “O, had, ik mijn vriendinnetje maar!”
Een spinnetje, een spinnetje,
Dat zocht een vriendinnetje.
het zocht eens hier, het zocht eens daar: “O, had, ik mijn vriendinnetje maar!”

Twee spinnetje, twee spinnetjes, Die zochten een vriendinnetje.
Ze zochten hier, ze zochten daar: Toen hadden ze elkaar!

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=koekeloere+spinnen&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%73%63%68%6f%6f%6c%74%76%2e%6e%6c%2f%64%6f%63%65%6e%74%2f%70%72%6f%6a%65%63%74%2f%31%35%35%36%34%35%30%2f%6b%6f%65%6b%65%6c%6f%65%72%65%2f%33%36%36%32%39%39%31%2f%65%78%74%72%61%2d%69%6e%66%6f%72%6d%61%74%69%65%2d%62%69%6a%2d%64%65%2d%61%66%6c%65%76%65%72%69%6e%67%2f&ei=wMlvUq3cG5CHkQXlsYC4Aw&usg=AFQjCNGOlgvbIvN7VjnO3QsfgODKS2Poxw
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=koekeloere+spinnen&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%73%63%68%6f%6f%6c%74%76%2e%6e%6c%2f%64%6f%63%65%6e%74%2f%70%72%6f%6a%65%63%74%2f%31%35%35%36%34%35%30%2f%6b%6f%65%6b%65%6c%6f%65%72%65%2f%33%36%36%32%39%39%31%2f%65%78%74%72%61%2d%69%6e%66%6f%72%6d%61%74%69%65%2d%62%69%6a%2d%64%65%2d%61%66%6c%65%76%65%72%69%6e%67%2f&ei=wMlvUq3cG5CHkQXlsYC4Aw&usg=AFQjCNGOlgvbIvN7VjnO3QsfgODKS2Poxw
http://www.schooltv.nl/.../koekeloere/.../extra-informatie-bij-de-aflev
http://www.schooltv.nl/.../koekeloere/.../extra-informatie-bij-de-aflev


De spin wiedewin 

De spin wiedewin, de spin wiedewin
Die weeft een web, die weeft een web
De spin wiedewin, de spin wiedewin
Die vangt daar mugjes en vliegjes in 

Tekst en melodie : Baukje Vellekoop 
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3.Woordenschat: de spin, het achterlijf, het web, de vlieg, de prooi, ragfijn, zijden, weven,

de draad.

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.


