Aan alle lieve kinderen en ouders van unit ½.
Hieronder vindt u het werkrooster voor de thuiswerk-opdrachten van
week 3.
Maandag 18 januari 2021
•

Puzzelen: kies 2 puzzels. Start met makkelijke puzzels. Gooi ze
allebei door elkaar. Maak de puzzels. Als dit goed gaat dan neem je
hierna 2 moeilijke puzzels

•

3 makkelijke puzzels.

Digitaal prentenboek: Pieter Konijn – het verhaal van de slapende
egel. https://www.youtube.com/watch?v=nA0B-NEzZAA

•

1 spelletje van Logo3000.( wij zien dat nog niet alle kinderen zijn
ingelogd bij Logo3000. Vriendelijk verzoeken wij u om dit alsnog te
doen)

•

Lees een (prenten)

boek of laat je voorlezen door je mama, papa,

broer of zus.
•

Lekker zingen en bewegen:
https://www.youtube.com/watch?v=2yBwKoWNJ0o

Dinsdag 19 januari 2021
•

Knutselen: vouw een pinguïn.
Sander. Maak er een foto

Volg de instructies van meester
van.

https://www.youtube.com/watch?v=w9yOZBoYfY&feature=youtu.be
•

Letter van de week: is de letter “d” van d a s. Zoek plaatjes of
spulletjes waar je de letter “d” in hoort. Kijk naar VLL letter d
https://www.youtube.com/watch?v=oLJ2bHfqVyI&feature=youtu.be

•

Filmpje van juf Roos: winter bibber bibber:
https://www.youtube.com/watch?v=YFpsfchLfkY&feature=youtu.be

•

1 spelletje van Logo3000

•

Lees een (prenten)

boek

Woensdag 20 januari 2021
•

Rekenen/ knutselen: balletje rollen. Zorg voor een deksel van een
schoenendoos of een dienblad met opstaande rand. Knip wc-rollen
doormidden. Schrijf getallen van 1-10 op de wc-rollen en plak ze
in het deksel of bevestig het met plakband in de
deksel/dienblad.Neem een klein balletje of een knikker en leg deze
op het deksel. Rollen maar! Uitdaging: Rol het balletje in de
volgorde van de getallenrij door de wc-rollen.

•

Winterboekje: maak 1 of 2 bladen uit je boekje.

•

Mijn slaapkamer: teken of verf je eigen slaapkamer en maak er een
foto

•

van.

Koekeloere: ik wil sneeuw.
https://www.youtube.com/watch?v=FYSfZSGNsNI&feature=youtu.be

•

1 spelletje van Logo3000

•

Iets lekker voor de vogels. Tip: op deze site vind je 7 leuke ideeën
met uitleg. https://www.moodkids.nl/diy/2012/11/11/7manieren-om-zelf-vogelvoer-te-maken

Donderdag 21 januari 2021
•

Dassenrij meten: knoop alle warme winterdassen die je in huis kunt
vinden aan elkaar en meet ze op. Je kunt meten door er langs te
lopen en de stappen te tellen of door er blokken langs te leggen en
deze te tellen. Je kunt het ook opmeten met een liniaal of rolmaat.

•

Ingevroren (ontdekkend leren).
Vries kleine speelgoeddiertjes in door ze in een kuipje met water in
de vriezer te leggen. Ontdek hoe je ze het snelste uit het ijs kunt
bevrijden.

•

Digitaal prentenboek: kikker en de sneeuwman
https://www.youtube.com/watch?v=Mwh4Xw1GBuQ&feature=yout
u.be

•

Doe 1 spelletje van Logo3000

•

Zing en dans: https://www.youtube.com/watch?v=GCZsz8wBr8&feature=youtu.be

Vrijdag 22 januari 2021
•

Iets lekkers bakken/koken. Maak een winterse lekkernij, b.v.
sneeuwcake, warme chocolademelk, worstjes in bladerdeeg etc.
Tip: op deze site vind je recepten voor kinderen:
https://www.laurasbakery.nl/downloads/

•

Filmpje Koekeloere: de rijmmachine.
https://www.youtube.com/watch?v=kfk-Ts2CkH0&feature=youtu.be

•

Speel een leuk gezelschapsspel / kaartspel.

•

Maak 1 of 2 bladen uit je winterwerkboekje

•

Help je mama of papa met een klusje.

Wij wensen alle kinderen heel veel plezier met alle opdrachten.
Heel veel werk-knuffels

van alle juffen van unit ½.

