
Schooljaar: 2016-2017, 15 april 2017, lesweek 25 

VLL kern 6: Verhalen in je buik. 
VLL kern 7: Spannend. 
VLL kern 8: Wat kan jij? 
VLL kern 9:  Hoe kan dat? 

Schooltv. woordenschat spelling/taal spelling/taal lezen
Koekeloere, ei, ei, ei. 
* Thema: Lente & Natuur. 

Arie heeft een mandje 
chocolade paaseieren 
gekocht: pure, melk en 
witte. Op weg naar huis 
verliest hij een wit ei. 
Moffel en Piertje vinden 
het en denken dat het 
een echt ei is. Ze willen 
het uitbroeden, zodat er 
een kuikentje uitkomt! 
Met takjes en blaadjes 
gaan ze een nest maken 
en leggen het ei zolang 
op een lekker warm 
plekje in de zon. Maar 
dan komt Arie langs en 
vindt zijn ei. 

Kern 6: mug-saus-muis-duif-geit 
g-au-ui-f-ei  

Kern 7:*Samenstellingen mkm-
mkm (voetbal, zeilboot) *mkmm-
woorden: laars, helm. *mmkm-
woorden: kroon, vlieg. * 
lettercluster sch: schoen. 
*lettercluster ng: ring. 
*Hoofdletters. *verwijsrelaties met 
persoonlijke en bezittelijke 
voornaamwoorden 

Kern 8: *mmkmm-woorden: krans, 
spons. *einduitgang op -d of -b: 
goud, web.*lettercluster nk: 
bank.*lettercluster ch: lach, bocht. 
*woorden met schr-: schram.* 
verkleinwoorden:muisje, boompje, 
stoeltje. *woorden eindigend op -
eer, -oor, -eur.* woorden 
eindigend op -a, -o, -u: sla, vlo, 
nu. * 

dictee: letter/woord/zin 

Kern 9: *Samenstellingen 
met mm-cluster: broekriem, 
hijskraan.*mmmkm- en 
mkmmm-woorden: strik, 
markt, struik, worst. 
*Woorden op -aai, -ooi,  
-oei: haai, kooi, roei. 
*tweelettergrepige woorden 
op -e, zonder ng, nk, aai, 
ooi, oei: korte. 
*Tweelettergrepige woorden 
op -en, -er, -el: bloemen, 
tijger, mantel. *mkmm-
woorden met kleefletter: 
berg, wolf. 
*Tweelettergrepige woorden 
met dubbele medeklinker: 
takken, kommen. 
*Tweelettergrepige woorden 
met be-, ge-, ver-: betaal, 
gebit, verdriet. 

!

* Veilig en vlot 
* boek uitzoeken 
* anker verhaal 

Prentenboek: 

!  
Schrijven: 

We schrijven over: 
Opa Knoest.



Onze volgende les is 15 april. Een fijne vakantie. 
Met vriendelijke groet, 
juf Dieuwertje en juf Betsie 

huiswerk voor 15 april

onderdeel opdracht gedaan/klaar

lezen Probeer elke dag een stukje te lezen.

taal Zie gele briefje in het werkboek. (folder)


