
Week 3 

Hallo allemaal, 

De laatste week van de opschorting is aangebroken. Na deze week verdienen jullie echt wel eventjes vakantie. Zowel jullie, de kinderen, als jullie mama en 

papa, want zij hebben nu ook super hun best gedaan. Deze week staan er nog enkele dingen op de planning. Zo zal je verder kunnen oefenen voor rekenen 

en taal, maar mag je opnieuw enkele magjes maken. Op bingel staan er deze week ook nog enkele taakjes voor jullie klaar. Vergeet ook zeker niet af en toe 

onze facebookgroep te bekijken. Vanaf volgende week staat er namelijk elke dag een leuke uitdaging voor jullie klaar.  Ik kijk al uit naar de gekke foto’s en/of 

filmpjes. 

Nog veel succes! 

 Nederlands Kern 9  (groen) Wiskunde Wiskunde  

voor leerlingen die uitleg brug 

gemist hebben 

MAGJES 

maandag DAG 11 

o ringboekje p. 11 
o werkboek p. 15 + 16 
o Dictee (zie bijlage) 
 

o Katapult boek 8: optellen tot 20 (zonder 
brug) p. 37  

o Automatisatie tot 10 oefenen Bingel 

 o Bundeltje begrijpend 

lezen (2 verhaaltjes met 

vragen per week) 

o Bundeltje WO (indien 

vorige week nog niet 

gemaakt) 

o Knutselwerkje  dinsdag DAG 12 

o ringboekje p. 12 
o werkboek p. 17 
o leesboek p. 22 tot 25 

o Oefenbundel van de brug: 1 bladzijde 
o Automatisatie tot 10 oefenen Bingel 

o Katapult boek 5: 
Getalbegrip tot 20 p. 23 

o Automatisatie tot 10 
oefenen Bingel 

woensdag DAG 13 

o ringboekje p. 13 
o werkboek p. 18 + 19 

o Katapult boek 8: structuur van 6, 12 en 18  
p. 25 

o Automatisatie tot 10 oefenen Bingel 

 

donderdag DAG 14 

o ringboekje p. 14 
o werkboek p. 20 
o leesboek p. 26 tot 28 
o Dictee (zie bijlage) 

o Oefenbundel van de brug: 1 bladzijde 
o Automatisatie tot 10 oefenen Bingel 

o Katapult boek 8:  
Tellen en schrijven tot 20 
p. 17 

o Automatisatie tot 10 
oefenen Bingel 



vrijdag  DAG 15 

o werkboek p. 21 
o leesboek p. 29 tot 32 

o Katapult boek 8: optellen tot 20 (met brug) 
p. 38  

o Automatisatie tot 10 oefenen Bingel 

 

 


  dictee in werkboek:  gras – fles – rups – plas   

  tent – vlag – kroon – drie 

  step – lamp – trap – snoep 

  bloem – bril – spook – laars  

 

 

 
Knutselwerkje: kuikentje 



 

Knutselwerkje: kuikentje 

Benodigdheden:  

Kartonnen eierdoos 

Stanleymes (voor mama of papa) 

(knutsel)lijm of een lijmstift 

Zwarte stift 

Oranje en geel (knutsel)papier 

Schaar 

Gele verf  

een kwast en potje voor de verf in te kunnen doen 

Washitape of stevige plakband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.  

Neem 2 eierdopjes van de eierdoos en 

verf ze geel. 

 

2.  

Wanneer de dopjes droog zijn, leg je ze 

op elkaar met de opening naar elkaar 

toe. Plak ze aan elkaar vast met 

washitape of stevige plakband. 

 

3.  

Maak tijdens het drogen de vleugels en 

de snavel uit het gele en oranje papier. 

Maak 4 driehoekjes (2 gele en 2 

oranje), maar zorg dat er genoeg plaats 

is om de papiertjes later aan de 

eierdoos te bevestigen.*  

 

4.  

Kleef de stukjes papier in de eierdoos. 

Let op: de oranje papiertjes zijn de 

snavel en moeten op de 2 

verschillende stukken geplakt worden. 

De gele papiertjes zijn de vleugels en 

kleef je op het onderste deel tegenover 

elkaar. 

 

5.  

Tot slot mag je de oogjes tekenen met 

de zwarte stift.  

Je kan ook nog pootjes tekenen uit het 

oranje papier en deze onderaan het 

kuikentje kleven.  

 

 
 


