
Lieve Woelmuis, Lieveheersbeestje, Kikker of Wasbeer, 
 
 
Wat vervelend dat je niet naar school kunt komen, omdat de school dicht is 
vanwege Corona. Gelukkig kunnen we elkaar nu toch zien via de computer of 
telefoon of Ipad. We vinden het namelijk wel heel fijn om te horen hoe het met 
jullie gaat. Daarom gaan we jullie allemaal 1 keer in de week bellen via Teams. 
Papa en mama krijgen een uitnodiging via de mail voor het belmoment. De 
kinderen die naar de noodopvang komen worden niet gebeld, maar spreken wij 
op school.  
 
Iedere groep heeft ook elke schooldag (maandag t/m donderdag) een 
contactmoment.  
Als je vragen hebt over de opdrachten of iets aan ons wilt laten zien, dan kun je 
ons mailen via onderbouw@dehoeveschool.nl. Papa en mama mogen natuurlijk 
ook vragen stellen.  
Wanneer de leerkracht een mailtje heeft ontvangen, stuurt de leerkracht een 
uitnodiging naar papa of mama via Teams. Het gesprek vindt de volgende 
schooldag plaats op onderstaand contactmoment. 
Het vaste contactmoment per groep is: 

Woelmuizen:   10:00-11:00 uur 
Lieveheersbeestjes:  13:00-14:00 uur 
Kikkers:    09:00-10:00 uur 
Wasberen:    15:30-16:30 uur 

 
Nu de vakantie is afgelopen en jullie allemaal goed uitgerust zijn, gaan we weer 
aan de slag! Wij hebben een aantal opdrachten voor je bedacht, waarmee je 
thuis aan het werk kunt. Deze opdrachten passen bij het project: 
 

“de winter”. 
 

 
 
 

We hopen je snel weer op school te zien! 
 
 

Lieve groeten, 
Lisa, Jolien, Dicky, Petra, Yvette, Bernadette, Martine, Trudy en Sharon. 

 
 

mailto:onderbouw@dehoeveschool.nl


Thuiswerkopdrachten 
 
De volgende opdrachten kun je deze week thuis doen: 
 
Wereldoriëntatie: 
 
Vogelvoer maken: 
In de winter kunnen vogels minder goed voedsel vinden. Daarom kunnen 
jullie iets lekkers voor de vogels maken. Hier zijn een aantal ideeën hoe je 
dat kunt doen: 
https://www.oudersvannature.nl/8-knutselideeen-om-vogelvoer-te-
maken/ 

 
Smeer een wc-rol in met pindakaas en rol hem door het vogelvoer. Hang 
hem aan een touwtje buiten op (dit kan ook met een dennenappel).  

 
Taal:  
(Vinger)versje winter: Filmpje: Taal week 2 

https://www.oudersvannature.nl/8-knutselideeen-om-vogelvoer-te-maken/
https://www.oudersvannature.nl/8-knutselideeen-om-vogelvoer-te-maken/
https://youtu.be/0PS3S2-GMTc


 

 

Ik zie sneeuwvlokken overal (laat je vingers naar beneden dwarrelen als 
sneeuw) 

Kom, we rollen de sneeuw tot een bal (met je handen om elkaar heen 
draaien) 

Een bal voor zijn buik (een vuist maken) en één voor z’n kop (andere 
vuist erbovenop) 

Daar krijgt de sneeuwman een hoed bovenop (zet een denkbeeldige hoed 
op je eigen hoofd) 

Twee knopen als ogen (ogen aanwijzen), een wortel als neus (maak duim-
en-wijsvinger, en wijs met je duim je neus aan) 

Als het zo door sneeuwt, dan wordt het een reus! (steek je handen hoog 
in de lucht) 

Maar als het gaat dooien, dan hebben we pech (handen langzaam omlaag) 

Dan smelt de sneeuwman (twee vuisten op elkaar zetten) helemaal weg 
(vuisten laten wegglijden tot je handen plat zijn) 

 
Rekenen: 
Vogels tellen in de tuin: Filmpje: Rekenen week 2 

https://youtu.be/ikXGS9cfPmA


 

Iedere dag kan je met de telkaart even naar buiten om te kijken welke 
vogels je in jouw tuin of in de buurt ziet. Op de telkaart staan 7 
verschillende vogels. Als je een vogel ziet, zet dan een kruisje in de tabel. 
Aan het eind van de week kun je zien hoeveel vogels je hebt gevonden en 
van welke vogels je de meeste hebt gezien.  

Telkaart vogels (om te printen) wordt los meegestuurd. 

Zie je een vogel die niet op de telkaart staat? Zoek hem dan op de 
zoekkaart: 

Zoekkaart vogels: 



Als je nog meer opdrachten met vogels wilt doen, kijk dan op deze 
website: 

https://www.ivn.nl/document/gldrpscholenwerkvogels 

Motoriek:  

Zoutdeeg maken: 
Ingrediënten: 

• 2 Kopjes bloem 
• 1 Kopje zout 
• 1 Kopje water 
• 1 Eetlepel zonnebloemolie, een andere olie zoals olijfolie of babyolie 

kun je ook gebruiken. 

Met deze hoeveelheden maak je zoutdeeg voor 2 à 3 kinderen. Je kunt het 
recept heel makkelijk aanpassen naar hoeveel zout brooddeeg je nodig 
hebt; de verhouding is altijd 2 delen bloem, 1 deel zout en 1 deel water, 
plus een eetlepel (zonnebloem)olie per 2 kopjes bloem om het deeg zacht 
en soepel te maken. 

• Mix de bloem en het zout door elkaar in een kom. 
• Voeg het water en de olijfolie toe en kneed alles tot je een mooie, 

soepele bal hebt. Is het brooddeeg te plakkerig, dan voeg je nog 
wat bloem toe. En als het te droog is, doe je wat water erbij. 

https://www.ivn.nl/document/gldrpscholenwerkvogels


• Je hoeft het zoutdeeg niet meer te laten staan, maar kunt er gelijk 
mee knutselen! 

• Is je kunstwerk klaar? Dan kun je het afbakken op 75 graden. 
Afhankelijk van de dikte van de creaties zijn ze na zo’n één tot drie 
uur klaar. In het geval van hele dikke, grote zoutdeeg figuren duurt 
het soms wat langer. Je kunt testen of het brooddeeg hard is door 
er met een vork op te duwen. Als het deeg nog ‘veert’ dan is het 
nog niet klaar en moet je het nog wat langer laten bakken. 

 
Overig: 
Muziek 
Leer het volgende liedje en doe de bewegingen mee. 
https://schooltv.nl/video/ik-wil-sneeuw-liedje-over-sneeuw/ 
 
Dagplanning: 
We merken dat sommige kinderen (en ouders) het lastig vinden om een 
ritme te vinden nu we allemaal thuis werken. Daarom hebben we een 
voorbeeldschema gemaakt met pictogrammen. Hier kan je ook je eigen 
schema met je eigen pictogrammen van maken.  

 
 
 

 

https://schooltv.nl/video/ik-wil-sneeuw-liedje-over-sneeuw/

