
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: 
Proefje: 
 

Wat heb je nodig? 
2 kleine plastic bakjes 
1 grotere plastic bak 
 

Wat doe je? 
Zet twee bakjes water in de ijskast en ga na een uurtje kijken. Wat zie je? 
Ga de volgende dag nog een keer kijken. Wat zie je nu?  
Vul de grote bak met water (niet helemaal vol). 
Zet de twee bakjes op tafel en zet één bakje in de grote bak met water. 
Wat zie je nu gebeuren?  
Doe een klein beetje zout in het bakje dat niet in het water staat en blijf 
goed kijken. Wat zie je? 
 
 
Taal:  
Maak een wintertafel. Filmje: Taalopdracht week 1 

 

 
Zoek minimaal vijf voorwerpen van de winter en leg deze thuis op een 
tafel. Vraag aan papa of mama of ze woordkaartjes bij de voorwerpen 
willen maken. Misschien kun je de woorden ook wel zelf schrijven? 

https://youtu.be/ur4gTiWvSNc


Probeer samen met papa of mama de eerste klank (letter) van de 
woorden te benoemen. Lukt dit? Probeer ook de laatste klank te 
benoemen (letter) te benoemen. Misschien kun je de woorden ook in 
stukjes hakken, bijvoorbeeld: sneeuwpoppen --> sneeuw-pop-pen. 
 
 
Rekenen: 
Rekenen met sjaals. Filmpje:Rekenen week 1 

 

 
Verzamel alle sjaals die jullie in huis hebben. Hiermee kun je de volgende 
opdrachten doen: 

1. Leg de sjaals van lang naar kort. 
2. Tel alle sjaals. 
3. Leg de cijfers met je sjaal. Kun je een 1 leggen? En een 2? 

Enzovoort… 

4. Leg een vorm neer met de sjaal. Laat je vader, moeder, broer of zus 
raden wat je hebt gemaakt. 

5. Kun je de sjaals sorteren op kleur? En op materiaal? 
6. Knoop alle sjaals aan elkaar. Hoe lang is de sjaalsliert geworden? 

Jullie maken ook weleens een treinbaan van de gang naar de klas, 
kunnen jullie ook een lange weg met de sjaalsliert maken? 

7. Kun je jezelf inwikkelen met de sjaal? Lijk je op een mummie? 

 

 

 

https://youtu.be/iV0QtyzXTAk


Motoriek:  

Sneeuw maken: 
Wat jammer dat er geen sneeuw is, maar je kunt wel een soort sneeuw 
maken. 

1. Leg een plastic vuilniszak of kleed op de tafel 
2. Spuit er wat scheerschuim op  
3. Verspreid met je handen de scheerschuim en maak er een 

sneeuwlandschap van. 
4. Met je vingers kun je er een wintertekening in maken. 

Veel plezier! 
 
 
Overig: 
Sneeuwpop vouwen: 
Origami sneeuwpoppen - leuke vouwwerkjes - YouTube 
 
Vogels in de winter;  
Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Vogels in de winter  
 
kritisch luisteren of zelf lezen 
Laat papa of mama de zinnen voorlezen. Teken na wat je hoort. Als je al 
zelf goed kunt lezen, kun je deze zinnen misschien zelf ook wel lezen. 
Probeer maar! 
 

1. pak een wit papier 
2. teken midden op het papier een rondje 
3. teken onder het rondje nog een groter rondje. Deze zit aan 

het eerste rondje vast.  
4. geef de pop een neus  
5. geef de pop een oog en nog een oog 
6. maak een mond 
7. geef de pop een das 
8. maak een knoop op zijn buik en nog een knoop 
9. geef de pop een arm en nog een arm 
10. kleur nu maar verder om de sneeuw-pop heen. 

 
Cijfers oefenen met Meester Sander 
https://www.youtube.com/watch?v=nvz_bcEcS1Q 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g63e0izeY10
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-in-de-winter/#q=winter


 
Winterbingo buitenactiviteit 
Print de winterbingo, die op de volgende bladzijde staat, uit. Maak een 
wandeling en probeer de bingokaart vol te maken. 
 

 
 
 
 
 
 

 


