Huiswerk voor groep 1-2, 12 november 2016, lesweek 11
!!!! Volgende week, 19 november, mogen de kinderen hun schoen zetten in de
klas. Zaterdag 26 november gaan we kijken of er iets in de schoen zit. Geeft u
hen een schoen/slof mee? !!!!
Het thema is: Sinterklaas
Prentenboek:
Het Sinterklaasboek, Marianne Busser en Ron Schroder.

1 Kijk thuis nog eens naar de schooltelevisie uitzending
http://www.schooltv.nl/video/koekeloere-sinterklaas-1/
2 We zingen:
Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.
O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
Alles gekregen van die beste Sint
Een pop met vlechtjes in het haar
een snoezig jurkje kant en klaar
drie kaatsenballen in een net
en een letter van banket
O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
Alles gekregen van die beste Sint

3.Woordenschat:

!
* Hoeveel woordstukjes heeft het volgende woord:
zak, rood, baret, paard, speelgoed, boek, wortel, staf, mijter,
piet, letter, sint, rijmen, schoen, stoomboot, laars, muziek, zwart, gymmen, maan,
schoorsteen, mantel, sinterklaas, marsepein, boterletter, manderijn, tekening,
rommelpiet, speelgoedwinkel, burgemeester, paraplu, Nederland, december.
* Wat rijmt op:
dak noot Piet veer schoen maan paard fijn brief rood
* Tegenstellingen
Sint is niet jong maar ........................
De baard van Sint is niet zwart maar .................................
De staf is niet kort maar .................................
De zak is niet vol maar ....................................
De Pieten eten niet veel pepernoten maar ..................................
Piet is niet wit maar ..........................................
Het paard loopt in brede straten en in .............................................. straten Er zijn
grote Pieten en ................................................. Pieten
Spanje is niet dichtbij maar ....................................................
De bakker bakt niet weinig maar .............................................. pepernoten
Het cadeau is niet groot maar .............................................
De stoomboot vaart niet snel maar ..............................
Sinterklaas heeft niet weinig maar .......................................cadeautjes meegenomen
De schoorsteen is niet hoog maar .................................
Marsepein is niet vies maar …………………………..
Met een vriendelijke groet, Juf Dieuwertje en Juf Betsie

