
Hallo allemaal,

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:

* Blauwe boek:
Taaljournaal week 14.
Startopdracht;
Zet een streep onder de laatste letter van de ik-vorm werkwoorden:
bijv. blaf 
Alle werkwoorden moeten nu in de tijd van toen op de schapen worden geschreven.
Bij alle ik-vormen komt nu -te of -de achter de ik-vorm te staan.
Hoe weet je nu of het -te of -de moet worden?
Kijk naar het woordje: ‘t fokschaap . 
Staat de laatste letter van de ik-vorm in dit woordje dan komt er -te/-ten achter de ik-vorm.
Dus: blaf-- laatste letter staat in ‘t fokschaap--- dan komt er -te/-ten achter blaf-----blafte.

1.
Schrijf de werkwoorden op in de tijd van toen.
Kijk goed:   Is het 1 persoon of zijn het er meer ?
Bij 1 persoon --te/-de zijn het er meer dan -ten/-den.

!!!Pas op: Bij werkwoorden met -ven of -zen  altijd -de/-den er achter opschrijven.
Bijv.: durven--ik durf-- (hele werkwoord is met -ven!), dan komt er -de/den achter het 
woord, dus durfde/durfden.
Bijv.: glanzen-- ik glans-- (hele werkwoord is met -zen!) dan komt er -de/-den achter het 
werkwoord. Dus glansde/glansden.

2. 
Begin met het opzoeken van de woorden met -ven en -zen in het het werkwoord.
verven-durven-leven-glanzen-verhuizen.
Deze woorden krijgen in --de tijd van toen-- -de/-den achter de -ik vorm.
Dus:  verven--ik verf--verfde, durven-ik durf-ik durfde. Daarna schrijf je ze in “de wei”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Lees in je leesboek 1 hoofdstuk.
Schrijf op waar dit hoofdstuk over gaat.
Denk aan: Wie, wat, waar, wanneer en hoe ?
In jouw verslag moet er op elke vraag een antwoord zijn.
Wil je het verslag volgende week meenemen? Dan gaan we het voorlezen.

*Kijk schooltelevisie:

http://www.npo.nl/het-klokhuis/25-12-2008/NPS_1120505

Klokhuis over kaarsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Werkstuk opsturen naar betsie@derodeleeuw.org   
! Presentatie opsturen naar betsie@derodeleeuw.org
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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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