WEEKTAKEN
Week 2: maandag 23/03 t.e.M. vrijdag 27/03
Naam: …………………………………………………

Klasnummer: ………

Moetjes
Extra werkbladen zijn te vinden op de schoolwebsite bij de opdrachten van het tweede leerjaar.

WAT?
Deeltafel van 6
- werkboek E les 98
- pagina 9, 10 en 11
Tip: groepjes van 6 maken!
Patronen
- werkboek E les 101
- pagina 18, 19 en 20
Oefening 3 niet maken of met hulp
rekenen
van mama/papa.*
Helft en kwart: werkbladen 1 en 2
Optellen tot 100: werkblad 5
Aftrekken tot 100: werkblad 7
Deeltafel van 6:
- tafelkaartjes knippen en oefenen
Dagelijks alle gekende tafels oefenen*
pagina 61: WP 4 (ui) en WP 5 (ei of ie)
pagina 63: WP 8 (ei of ij)
spelling
en WP 9 (aai, ooi of oei)
herhaling
pagina 64: WP 10 (eeuw en ieuw)
woordpakketten en WP 11 (moeilijke kopjes)
in werkboek*
pagina 65: WP 12 (ver-, be-, ge-)
en WP 13 (verlengen: d/t of b/p)
Les 6: juist lezen
- taalboek p. 42-43
Alfabet: extra werkblad
taal
Leeskaart en leesbingo (dagelijks
minstens 15 minuten)
blad 125 (blok 3 les 3): herhaling I, F, J
en T
schrift
blad 130 (blok 3 les 4): K
blad 134 (blok 3 les 5): H
in de extra
blad 138 (blok 3 les 6): Z
bundel
blad 141 (blok 4 les 1): herhaling K, H
en Z
W.O.
Dagen en maanden: extra werkblad

muzische
vorming

Kies een prent (extra werkbladen) van
Studio Marcel en maak de tekening af.
Neem een foto van jezelf met je
tekening en stuur deze naar
L2@st-lucia.be. De foto’s worden
verzameld op de klasblog!

*Patronen: Mondeling verwoorden van de patronen bij oefening 3 mag indien mogelijk:
Ø Eerst een groene stip, dan een gele stip, dan twee blauwe stippen en tot slot een rood vierkantje.
Ø De eerste twee zijn vierkanten, de volgende twee zijn rondjes, als voorlaatste een driehoek en als
laatste een rechthoek.
Ø De letter E met de beentjes naar links, met de beentjes naar onder, met de beentjes naar rechts,
met de beentjes naar boven.

*Tafels: Spendeer deze extra tijd aan het automatiseren van de tafels. Dit kan aan de hand van
de tafelkaartjes maar ook spelenderwijs. Er zijn veel tafelspelletjes, ook online. Deze kan je
vinden via de klasblog en/of Google.

*Spelling: Vooraan in het werkboek vind je de geleerde woordpakketten met de woorden in de
groene kaders. Het is mogelijk dat enkele oefeningen reeds ingevuld zijn. Dit is bij elk kind
anders.

Magjes
WAT?
rekenen
rekenen
spelling

Tafelboekje
Bundel met herhalingsoefeningen
van blok 8 (genummerd 1 t.e.m. 9)
Spellingliedjes beluisteren en
meezingen via de klasblog
YouTube:
Kinderen voor Kinderen Bewegen is Gezond

muzische
vorming

‘Mijn taken’ (rekenen, spelling,
taal, schrift)
Bingel
Vrij oefenen op het eiland
Rode kaft met zelfstandig werk (moetjes en
magjes van maand maart-april)
Bingel

x
x

Extra informatie
-

Legende: de kinderen zijn vertrouwd met deze werking door zelfstandig werk.
Enkel de tekst in het rood is verschillend van de gebruikelijke werking.
Het ging goed!
Het ging moeilijk!
Ik verbeter zelf (op het einde
van de week).
Ik laat het taakje aan mijn
ouders zien.
Ik ben klaar met deze taak.

-

De correctiesleutels worden op het einde van de week verzonden.
De correctiesleutel van het tafelboekje wordt na de derde week verzonden.
Ook extra inoefening van de splitsingen tot 10 is steeds nuttig voor het optellen en
aftrekken tot 100. Dit kan spelenderwijs met behulp van speelkaarten.
Het lezen met de leesbingo geldt ook voor de leeskaart.
Kinderen met een kangoeroeboek of plusboek mogen hier vrij in werken.
De magjes gelden voor de komende 3 weken. Hier komen ook taakjes bij.

