
Beste ouders van leerlingen in groep 2 

Hier het weekprogramma voor de week van 31 maart tot 1 april. Vopor de een misschien erg vol, 

voor de ander misschien nog te weinig. Hou het ontspannen en maak er iets leuks van.  

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

week weer. Je kunt dus ook spelletjes van de vorige week herhalen. 

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. Met de filmpjes 1 t/m 4 hebben ze alle letters die ze op dit 

moment aan het leren zijn. 

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 

Een andere fijne link is www.wepboek.nl 

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 weer op dinsdag. Dan worden jullie gebeld. 

Willy-Els belt tussen 9.30 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! De oranje werkjes 
zijn extra. 

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  Het Engelse liedje? https://youtu.be/36n93jvjkDs 

Liedje lente https://youtu.be/X-kGmMNMTVY 

Activiteiten groep 2 

Lezen: 

Letters oefenen 

         Zie werkblad van vorige week 

 

Rekenen: Maak een hinkelbaan 

tot 20. Zie instructieblad. 

Lezen: Leesboekje sok 

Lees samen met mamma of pappa, 

lees de plaatjes en de woorden. 

           Zie PDF 

Rekenen: Eerlijk delen 

 
https://youtu.be/CGusJvxnn0o 

Lezen: leesboekje: pen 

Lees samen met mamma of pappa, 

lees de plaatjes en de woorden. 

           Zie PDF 

Voorbereidend schrijven: m 

1 De streep: 
https://youtu.be/hpys7e_1_eI 
2 hoe houd ik mijn potlood vast 

https://youtu.be/1aUFzNkdA0w 
 

Lezen: Kijken naar leesdas 

lettervos deel 3 

https://schooltv.nl/video/leesdas-
lettervos-boekentas-de-pen-en-de-inktpotvis-
1/ 

 Paasdoosje knutselen. 

 

https://youtu.be/yxn4Sj8-WQY 
 

Lezen: Kijken naar leesdas 

lettervos deel 4 

https://schooltv.nl/video/leesdas-
lettervos-boekentas-naar-het-apenbos/ 
 

Meetkunde: Natekenen 

Zie los werkblad. 

Maak vast een lettermachine voor 
volgende week. 

Gym: Lekker swingen met de kruisloop. 
https://youtu.be/BR1qTBs0l6s 
 
 

https://youtu.be/vVHBiEFFfdU 

20 minuten werken met iets dat 

je zelf gekozen hebt. 

15 minuten zelfstandig werken. 
https://youtu.be/vVHBiEFFfdU 
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