
Hoi allemaal, tjonge dat is me wat, zit je zomaar 3 weken thuis.....  
 
Wanneer we in die 3 weken helemaal niets doen, dan zijn we bang dat je je gaat vervelen of dat 
je veel dingen vergeet en dat willen we natuurlijk niet. Daarom hebben we een weektaak voor je 
gemaakt.  
 
Op deze weektaak staan dingen (waarvan wij het fijn vinden) dat die je elke dag even doet. Het 
zal allemaal niet zo lang duren dus er blijft nog tijd genoeg over om lekker te spelen en van het 
mooie weer te genieten.  
Daarnaast staan hier onderaan ( bij wat kun je extra doen) verschillende websites waar je hele 
leuke spelletjes op kunt spelen.  
 
Het is de bedoeling dat je doet wat er op die dag staat, dus op dinsdag rekentuin en dan de 
oefening splitsen. Op de woensdag zie je dat er weer iets anders staat. Hou je ook aan deze 
volgorde. Zo doe je elke dag iets anders. 
 
Heel veel plezier en succes met de weektaak.  
 
Wat kun je extra doen  

• Speel een leuk spelletje op www.rekenspelletjes.nu  

• Doe de bonusopdrachten in www.rekentuin.nl of www.taalzee.nl  

• Speel de tafel van 2 bingo  

• Op www.basisonderwijs.online kun je ook leuke spelletjes vinden.  

• Maak een leuke tekening en mail die aan mij.  

• Speel een gezelschapsspel met je ouders of broers/zussen of wie er bij je is 

• Probeer zo goed mogelijk zelf op de klok te kijken hoe laat het is 

• Lees af en toe extra in een stripboek of leesboek. 
 
Je mag me altijd mailen om te zeggen wat je al allemaal gedaan hebt en of er iets is waar ik je 
mee kan helpen.  
 
mvanlohuizen@leerplein055.nl 
 
 
Voor de ouders wellicht nog handig om te weten. 
Bij begrijpend lezen is de 2e bladzijde het antwoorden blad. ( deze dus niet aan de kinderen 
geven bij het eventueel uitprinten van de tekst..) 
Bij rekentuin en taalzee kan ik op afstand zien wat de kinderen gedaan hebben en of er 
aanpassingen nodig zijn. 
Inlog van rekentuin weten de kinderen als het goed is zelf. Mochten ze die niet meer weten, mail 
me even dan stuur ik ze nog een keer. www.rekentuin.nl  hier kunnen ze zelf de omslag maken 
naar taalzee, ze weten prima hoe dat moet. 
Ook voor jullie heel veel plezier en succes. 
 
Groetjes juf Monique 
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