
Beste ouders van leerlingen in groep 2 

Hier het weekprogramma voor de week van 23 t/m 27 maart. Zoals jullie zien, is de kaart deze week 

voller. Dat komt omdat het fijn is als de kinderen, ondanks het coronavirus, goed voorbereid in 

groep 3 komen. Er wordt nu dus meer gelezen en gerekend. 

De leerstof hoeft niet in één week beheerst te worden! We werken er nu aan en volgende week 

weer.  

Als er kaartjes gemaakt worden, zoals letterkaartjes of cijferkaartjes, bewaar ze voor de volgende 

keer. 

Herhaling: 

Kinderen houden van herhaling en het is ook goed voor ze. De filmpjes van letterdas b.v. mogen best 

verschillende keren gekeken worden. Ga nog niet verder met de delen 3 en 4, want dan krijgen ze te 

veel leerstof in een keer aangeboden en leren ze juist minder, in plaats van meer. 

Kruislopen: 

Kunnen de kinderen kruislopen? Dan is het fijn om daarmee te beginnen voor het lezen en het is ook 

goed voor tussen de activiteiten in. 

Voorlezen:  

Het is het fijnste als er echt voorgelezen wordt, waarbij er ook gepraat wordt over het verhaal. 

Kunnen de kinderen een stukje navertellen? 

Soms is het fijn om het voorlezen even uit handen te geven. Er is voor deze drie weken een gratis 

abonnement te krijgen bij de voorleeshoek.  

www.devoorleeshoek.nl/scholendicht 

Let op, dat er niet verlengd wordt met betaling, of je moet een verlengd abonnement willen 

natuurlijk. 

Contact: 

Hebben jullie iets te vragen over de leerstof of iets anders? Jullie kunnen altijd mailen met de 

mentor. In groep 2 is dat altijd Willy-Els: wvanvliet@leerplein055.nl. Ik ben natuurlijk ook heel 

nieuwsgierig naar hoe het gaat thuis. Als de kinderen af en toe een foto of briefje willen sturen, dan 

graag! Dan wil juf Omaira ook meegenieten, dus sturen jullie het ook naar haar? 

odobrito@leerplein055.nl 

Het persoonlijke contactmoment is komende week op dinsdag. Dan worden jullie gebeld. Willy-Els 

belt tussen 10 uur en 12 uur.  

Veel gezondheid en succes deze week. 

Groeten van Omaira en Willy-Els 
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Dagelijks schema:  

 

Begrip van tijd  Iedere “schooldag” samen met ouders: 
Welke dag is het vandaag? 

Taal: Leerling wordt iedere dag voorgelezen. 

Buitenspelen: Iedere dag of spelen in de tuin, of nog liever 
samen met ouder naar park of bos of een 
leeropdracht buiten. 

2 Werkjes van de bingokaart! Een donker 
groene en een lichtgroene! 

Samen met ouder plannen:  
Wat heb ik gister gedaan? 
Wat doe ik vandaag? 
Na afloop: wat ga ik morgen doen? 

 

Nieuw dagenliedje: https://youtu.be/DKYgxvY7pT4 

Liever een Engels liedje? https://youtu.be/36n93jvjkDs 

Activiteiten bingo groep 2 

Lezen: 

Letters oefenen 

https://youtu.be/vg-kuIm1NtE +Zie werkblad.  

Rekenen: Getallen tussen de 

10 en 15 maken.  

 

Lezen: Leesboekje maan 

Lees samen met mamma of 

pappa, lees de plaatjes en de 

woorden. 

           Zie PDF 

Rekenen: turven 

Zie werkblad. 

Lezen: leesboekje: roos 

Lees samen met mamma of 

pappa, lees de plaatjes en de 

woorden. 

           Zie PDF 

Voorbereidend schrijven: Kip 

Zie werkblad. 

Lezen: Kijken naar leesdas 

lettervos deel 1. 
https://schooltv.nl/video/leesdas-

lettervos-boekentas-op-weg-naar-zuiderland/ 
 

Knutselen: paashaas vouwen. 

Paashaas. Nodig een vierkant 
blaadje/ vouwblaadje. 

https://youtu.be/yxn4Sj8-WQY 

Lezen: Kijken naar leesdas 

lettervos deel 2 
https://schooltv.nl/video/leesdas-

lettervos-boekentas-wie-zit-er-achter-de-
rozenhaag/#q= 

Meetkunde: tangram 

Zie werkblad. 

 Gym: Kruislopen 
https://youtu.be/BR1qTBs0l6s 
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