
Lieve Woelmuis, Lieveheersbeestje, Kikker of Wasbeer, 
 
Wat vervelend dat je niet naar school kunt komen omdat je zelf ziek bent of omdat 
iemand uit jouw gezin ziek is. Wij hebben een aantal opdrachten voor je bedacht 
waarmee je thuis aan de slag kunt. Deze opdrachten passen bij het project en de 
lessen die we nu ook op school doen. Doe de opdrachten alleen als je je er goed 
genoeg voor voelt, als je ziek bent, hebben we liever dat je je eerst weer beter gaat 
voelen.  
Als je vragen hebt over de opdrachten of iets aan ons wilt laten zien, dan kun je ons 
mailen via onderbouw@dehoeveschool.nl  
We hopen je snel weer op school te zien! 
 
Lieve groeten, 
Lisa, Jolien, Dicky, Petra, Martine, Bernadette en Trudy 
 
 
 
Thuiswerkopdrachten (19-4-2021 t/m 22-4-2021) 
 

We werken op school over het volgende project:  
Lekker fit 

 
De volgende opdrachten kun je deze week thuis doen: 
 
Wereldoriëntatie: 
Zoek samen een gezond en lekker recept. Maak samen met je ouders het avondeten klaar. 
Uit welke vakjes van de schijf van 5 hebben jullie ingrediënten gebruikt? 

 
 
 
 
Taal: 
Leer het volgende versje: 

mailto:onderbouw@dehoeveschool.nl


 
 
Kun je horen welke woorden op elkaar rijmen? 
 

• Voor kinderen uit groep 2: 
Laat je vader, moeder, broer of zus de volgende woorden in klanken zeggen, jij moet 
zeggen wat ze bedoelen: 

1. Peer : dat wordt p - i – r (fonemisch uitspreken) 
2. Huis : hhh – ui  - sss 
3. Zeer : zzz – i – rrr 
4. Hij:     hhhh – ij 
5. Buik : bu – ui – k 
6. Eet :    eee – t 
7. Prei : pu – rrr – ei 
8. Sla : sss – l- aaa 
9. Boon : bu – ooo - n 
10. Kers : k – e – rrr - sss 

 
Rekenen:  
Wegen. 
Pak de weegschaal en ga het fruit wegen dat jullie in huis hebben. Wat is het zwaarste en 
wat het lichtste fruit. Kun je ze op een rij leggen van licht naar zwaar? 
Hoeveel weegt het bij elkaar? Kun je ook twee verschillende stukken fruit vinden die even 
zwaar zijn? 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Motoriek: (fijne) 
Teken het fruit en de groente na die jullie in huis hebben en maak er gezonde poppetjes 
van. 

 
 
Overig: 
Bekijk het volgende filmpje: 
Schooltv: Het smulparadijs - Prentenboek uit Koekeloere 
 

https://schooltv.nl/video/het-smulparadijs-prentenboek-uit-koekeloere/#q=%22prentenboek%22

