
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, Dicky, Petra, Martine, Bernadette en Trudy 
 

Thuiswerkopdrachten (31-05 t/m 3-6) 
 
 

We werken op school over het eigen gekozen project of het groepsdier.  
 

De volgende opdrachten kun je deze week thuis doen: 
 

Wereldoriëntatie: 
 
Wat is jouw groepsdier? Je kunt nu de volgende dingen uitzoeken: 

- Waar woont jouw dier? 
- Welke dieren wonen op dezelfde manier? 
- Maar hier een mooie tekening van.  

 
Als je volgende week weer op school bent, mag je de tekening meenemen en erover 
vertellen. 
 

Taal: 

De letter van deze week is de r.  

Kan je 5 woorden bedenken die beginnen met de t? Misschien kan je ook wel 5 woorden 
bedenken die eindigen met de t? Je kunt ook in huis op zoek gaan naar dingen die beginnen 
met de letter r. 
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Rekenen/fijne motoriek: 
 
Je gaat oefenen met wat meer, minder en evenveel is.  
 
Wat heb je nodig: 

- Wit papier 
- Gekleurd papier 
- Stift 
- Lijm  
- Schaar 

 
Vraag aan papa/mama/opa/oma of ze samen met jou de opdracht die hieronder staat willen 
doen. Je kunt zelf de cijfers kiezen en misschien zelfs wel opschrijven? (groep 1 t/m 6 of 10 
groep 2 t/m 20). Knip en plak je ook zelf de rondjes, driehoekjes en vierkantjes? 
 
 

 
 
  



Overig: 
 
Knutsel van kosteloos materiaal jouw stamgroepdier. Je kunt hier van alles voor gebruiken. 
Bijvoorbeeld: wc-rolletjes, eierdozen, dopjes van flessen of potten, lege pakken en er is nog 
veel meer dat je kunt gebruiken. Geef jouw dier daarna ook mooie kleuren met verf of 
papier. Maak je er een foto van en stuur je die naar ons op als het af is? We zijn heel 
benieuwd!  
 

 
 

Voorbeeld van een krokodil. 


