
(T)huiswerkles 9 december

Hallo William,

Vandaag is WAB gesloten en hebben we geen Nederlandse les in de klas. Natuurlijk gaan 
we wel door met  het leren van de Nederlandse taal.

De opdrachten voor vandaag zijn:

* Werkboekje afmaken
* werkbladen 21 t/m 30 en de laatste bladzijde met het letterversje.

werkblad 21:
Waar hoor je de j?
juf, wieg, wak, haak, jeuk, jas, was, wiel, weg, wip, jaar.

werkblad 22:
Zoek de j en zet een cirkel. Er zijn er 10.
Lees de woorden en de zinnen.

werkblad 23:
Lees de zin. Welk plaatje past het beste bij de zin? Kun je ook vertellen waarom?

werkblad 24:
Welk woord moet er in de zin komen te staan? Schrijf dat op. Kijk goed naar de plaatjes.
(doek, jas, rij, jaar, hut)

werkblad 25:
Welke zinsdelen horen bij elkaar?
Kijk goed naar het plaatje. Kloppen de zinnen? Lees ze dan allemaal nog een keer.

werkblad 26:
Begrijpend lezen.
Lees de zin en kijk naar de plaatjes. Welke zin en plaatje horen bij elkaar?

werkblad 27:
Welke woorden kun je je maken? Kies een “h’ of een “w’.
hijs, wip, wijn, hut, hek, was, hok, wak, haak.

werkblad 28:
Begrijpend lezen.
welke zinnen en plaatjes horen bij elkaar?

werkblad 29:
Welk woordje moet je invullen in de zin?
jas, bot, was, dak, pup.

werkblad 30:
Lees de zinnen. Kijk naar de plaatjes.
Is het goed of is het fout?
Soms passen meerdere zinnen bij een plaatje.



Lees het letterversje!

Klaar!! Neem het werkboekje volgende week, 16 december, mee naar school. Dan kijken 
we het na.

*Kijk schooltelevisie:
http://www.npo.nl/huisje-boompje-beestje/19-12-2012/NPS_1207510

Huisje Boompje Beestje over kaarsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocht je hulp nodig hebben dan kun je me 
bellen: 186-1180-5464
mailen: betsie@derodeleeuw.org

Ik heb ook facetime op mijn telefoon. 

Succes!
Vriendelijke groet,
juf Betsie
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