
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 (7-6 t/m 10-6) 
 
 

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

De volgende opdrachten kun je deze week thuis doen: 
 

Wereldoriëntatie: 
 
Raadspelletje 

Speel dit raadspelletje samen met je broer, zus, vader of moeder. Neem een (plastic)tas en stop er 
een voorwerp in zonder dat de anderen het zien. 

Nu mogen de anderen om de beurt een vraag stellen. Jij mag alleen met ja of nee antwoorden. Zo 
moeten ze proberen te raden wat er in de tas zit.  

Vragen die ze kunnen stellen zijn: 

• Is het gemaakt van plastic-hout-glas-metaal-papier? 
• Is het rond-vierkant-driehoekig-ovaal-langwerpig? 
• Is het dik-dun-zacht-hard-stekelig-glad? 
• Wordt het gebruikt in de keuken-kamer-slaapkamer-buiten? 
• Is het speelgoed-kleding? 

Degene die het raadt mag een ander voorwerp kiezen voor in de tas. 

 

Taal: 

Tegenstellingen; Ga tegenover je kind (eren) staan. Je doet iets als ouder en de 
kinderen doen precies het tegenovergestelde: Laat ze eerst zelf bedenken wat ze 
moeten doen; Ga zitten – kinderen staan, doe je armen omhoog – kinderen doen dit 
omlaag, tik zacht op de grond – kinderen stampen hard op de grond, doe je ogen dicht -
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kinderen doen de ogen open, roep heel hard – kinderen praten zacht, spring dichtbij – 
kinderen springen ver, doe je mond dicht – kinderen doen de mond open. 

Benoem steeds samen de twee tegenstellingen nadat je ze hebt uitgebeeld. 

 

Rekenen: 
Turven met potloden en stiften. 

Zoek alle potloden en stiften die je in huis hebt en leg ze op tafel. Nu gaan we ze tellen door er 
steeds groepjes van vijf van te maken. Vier stiften/potloden naast elkaar en dan eentje dwars er 
bovenop. Dit noem je turven. Hoeveel groepjes van vijf kun je maken? Weet je ook hoeveel 
stiften/potloden het bij elkaar zijn? 

  
Motoriek:  
Vingerhaken. 

Vraag aan je moeder of vader om een bolletje wol. Zij mogen dan een lusje als begin maken. Daarna 
kun jij met je vingers de wollen draad steeds een stukje door het lusje halen. Door dit steeds te 
herhalen ontstaat er een mooie gehaakt koord. Als je meerdere kleuren wol hebt, kan het een 
veelkleurig koordje worden. 

Hoe moet je vingerhaken 

https://www.youtube.com/watch?v=nQeyiH7JvqM

