
Lieve Woelmuis, Lieveheersbeestje, Kikker of Wasbeer,    
    
Wat vervelend dat je niet naar school kunt komen omdat je zelf corona hebt. 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 jouw 
juf een berichtje via Parro sturen.    
We hopen je snel weer op school te zien!    
    
Lieve groeten,    
Sharon, Inge, Dicky, Bernadette, Petra, Yvette, Rika en Trudy    
    
Thuiswerkopdrachten  25 april t/m 2 juni 2022    
    
We werken op school over het volgende project: Ridders en kastelen 

  

 
  

De volgende opdrachten kun je deze week thuis doen:    
    
Wereldoriëntatie:   
Kijk in je huis naar de kleding, het koken, de huizen in je straat, je slaapplek, de 
vervoersmiddelen (fiets, auto, etc.), verwarming, voedsel, enz. Hoe was dit in de tijd 
van de Ridders? Als je het leuk vindt kun je erover tekenen en/of schrijven (als je dat 
kunt). 
 
 

Taal: 

Zoek spullen in huis die de klank J van jonkvrouw hebben of de O van ophaalbrug. 
Waar kun je meer spullen van vinden, van de J of van de O? 

J O 



 
 
Rekenen:   
Bouw een kasteel met de materialen die je thuis hebt, bijvoorbeeld: lego, blokken of 
dozen. Maak hier een bouwtekening van en neem die mee naar school als je weer 
beter bent. Dan kunnen de anderen jouw kasteel weer nabouwen van deze 
bouwtekening. 

 
 
Motoriek:    

1. Rijg van gekleurde kralen een mooie jonkvrouwketting met een patroon wat je 
steeds herhaald. Bijv. Rood, roze, geel, blauw, groen. Of met vormen: bijv. 
een ronde, vierkante en langwerpige kraal.  

 
2. Kun je een kasteel tekenen met torens en kantelen?  

 

Muziek: 
Je kunt via deze link een ridderlied luisteren en leren zingen: 
Een liedje over 5 stoere ridders voor kleuters en peuters. (muzieklessentoontjehoger.nl)  

 

Je kunt ook nog naar het volgende filmpje kijken: 
Filmpje: Dirk Scheele - In een kasteel (met Joes) | Op stap met Dirk Scheele  
Dirk Scheele - In een kasteel (met Joes) | Op stap met Dirk Scheele - YouTube - Google Zoeken   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzieklessentoontjehoger.nl/ridders-en-kastelen/
https://www.google.com/search?q=Dirk+Scheele+-+In+een+kasteel+(met+Joes)+%7C+Op+stap+met+Dirk+Scheele+-+YouTube&oq=Dirk+Scheele+-+In+een+kasteel+(met+Joes)+%7C+Op+stap+met+Dirk+Scheele+-+YouTube&aqs=edge..69i57.1482j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

