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Toelichting van de activiteiten:
woensdag 25 maart t/m dinsdag 31 maart
Zelf aan- en uitkleden
In de vorige bingokaart stond er elke dag een apart kopje over het aan- en uitkleden. We
hebben hiermee geprobeerd aan te geven dat het zelf aan- en uitkleden erg belangrijk is
voor de motorische vaardigheid en de zelfstandigheid van uw kind. Deze week staat het
poppetje niet meer op de bingokaart, maar hopen wij dat u hier alsnog elke dag gericht
aandacht aan besteedt.
Voorlezen
In de klas wordt vaak en veel voorgelezen. Voorlezen heeft veel verschillende functies en is
erg belangrijk. Nu de bibliotheek dicht is en u veel prentenboeken waarschijnlijk al gelezen
heeft, is het geen probleem en zelfs erg goed voor kinderen om een prentenboek meerdere
keren te lezen. U kunt zo teruggrijpen op hetgeen u de vorige keer heeft gelezen en nieuwe
voorleestips toevoegen. Zie bijlage thuisonderwijs van vorige week voor de 9 verschillende
voorleestips.
Buiten spelen
Wat ga je vandaag doen? Fietsen, steppen, stoepkrijten, schommelen of ga je op zoek naar
het dichtstbijzijnde speeltuintje?
Zoek voorwerpen met de letter – S en -l
Kijk eens goed rond in of buiten het huis. Zoek minimaal 5 voorwerpen met de letter -s en 5
met de letter -l? De letters mogen zowel in het begin, midden als einde van een woord
voorkomen. Kun jij al horen op welke plek de letter in het woord zit?
Weet je nog wel klankgebaar we in de klas altijd gebruiken?
Tegenstellingen spel
Zoek verschillende materialen in huis en maak setjes. Hoog-laag, dik-dun, groot-klein, veelweinig, kort-lang en breed-smal zijn tegenstellingen waar wij in de klas mee oefenen.
Probeer van alle tegenstellingen iets te vinden en te benoemen wat er hoog of laag, dik of
dun, groot of klein, veel of weinig, kort of lang of breed of smal is. Vraag papa of mama om
je te helpen als dit nog niet zelf lukt.
Ritmes naklappen
Vraag aan papa of mama of zij een ritme kunnen klappen met hun handen. Probeer het
ritme na te klappen. Wissel af in snelheid en hoeveelheid klapjes per keer, bijvoorbeeld:
- klap, stop, klap, stop, klap, stop of klapklap-stop-klapklap-stop.
Gynzy kids
Je krijgt van de juf een aparte mail met een eigen inlogcode voor Gynzy kids.
Bouw een speelgoedstad
Bouw een mooie speelgoedstad of dierentuin van al je
lego/duplo/kapla/auto’s/poppen/dieren etc.

Ren de trap 3 keer op en af
Misschien loop je normaal altijd keurig stil de trap op. Dat is heel knap, maar vandaag mag je
voor 1 keer de trap op en af rennen. Doe dit drie keer achter elkaar. Vergeet vooraf niet je
schoenen uit te trekken. J
Wasmachine: tellen
Tel alles wat in de wasmachine is gestopt. Hoeveel kledingstukken of handdoeken zitten er
in de was? Tel apart hoeveel shirts, sokken of handdoeken er zijn. Sorteer de handdoeken en
washandjes, de kleding per gezinslid (wat is van wie).
Gezelschapsspel
Speel samen een gezelschapsspel. Beurtgedrag, tellen, geheugen, het komt allemaal aan de
orde.
Zoek 5 verschillende bloemen
Zoek in of om het huis 5 verschillende bloemen. Weet jij ook al hoe deze bloemen heten?
Tellen van de vorken, lepels en messen
Hoeveel vorken, lepels en messen hebben jullie? Tel alles apart van elkaar en probeer als je
dit al kunt het cijfer op een blaadje te schrijven. Misschien lukt het je ook wel om alle
vorken, lepels en messen bij elkaar te tellen.
Spelletje met al je knuffels
Verzamel al je knuffels in huis. Gooi één voor één de knuffels van een meter afstand in de
wasmand of in een emmer. Hoeveel punten heb je gescoord? Als het te moeilijk is, zet je een
stap dichterbij of juist een stap verder weg wanneer je veel punten hebt gehaald.
Leer een nieuw liedje uit je hoofd
Vandaag gaan we een (nieuw) liedje voor het Paasfeest leren. Welk(e) liedje(s) ga jij uit je
hoofd leren?
- Hosanna, Hosanna, we maken een rij
https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM&list=PLBGLF2bL0Xx6SfWiCJ4NRzWpKI
UsxbCTr
- De steen is weg
https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ&list=PLBGLF2bL0Xx6SfWiCJ4NRzWpKIU
sxbCTr&index=2
- Weet je dat de lente komt
https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A&list=PLBGLF2bL0Xx6SfWiCJ4NRzWpKIU
sxbCTr&index=4
Geef alle plantjes water
Vorige week hebben we geteld hoeveel plantjes jullie in huis hebben staan. Vandaag gaan
we alle plantjes in huis water geven met een gieter. Hoeveel water heb je nodig om alle
plantjes water te geven? Hoeveel keer moet je de gieter opnieuw vullen?
Koprollen
De afgelopen weken hebben we tijdens de gymles veel geoefend om koprollen te maken.
Weet je nog waar je op moet letten? Zoek een veilig plekje uit in huis en maak 5 keer een
koprol.

Kleur de cijferkleurplaat
In de bijlagen die de juf aan jullie heeft meegestuurd, vinden jullie 2 verschillende
kleurplaten. Eén kleurplaat met cijfers van 1 tot 8 en op de andere kleurplaat cijfers van 9
t/m 16. Welke kleurplaat ga jij vandaag kleuren? Of kleur je ze allebei?
Kimspel: wat is er weg?
Zoek 3 verschillende voorwerpen in huis. Zet de voorwerpen op tafel naast elkaar neer.
Benoem alle voorwerpen en doe je ogen hierna dicht. Vraag of mama, papa, je broer of je
zus een voorwerp weg wil halen en het voorwerp verstopt onder een kleedje. Doe je ogen
weer open. Wat is er weg? Start met 3 voorwerpen en bouw dit steeds verder op tot 6
verschillende voorwerpen.
Filmpje kijken
Deze week kijken we een filmpje van Koekeloere. Moffel en Piertje gaan een dagje op de
huisdieren bij een boerderij passen. Ze krijgen instructies voor de verzorging en moeten
proberen dit zo goed mogelijk uit te voeren. Maar oeps, dit gaat niet helemaal goed.
Hier staat de link naar het filmpje:
https://schooltv.nl/video/koekeloere-beestenbende/
Eet een extra stuk fruit of groente
Vandaag is het groente- en fruitdag. Net als op school eten we vandaag een extra stuk fruit
of groente. Hoeveel bananen hebben jullie in huis? En hoeveel mandarijnen? Hoeveel peren
of kiwi’s? Tel hoeveel fruitsoorten er in totaal op de fruitschaal liggen.
Schrijf je eigen naam 5 keer op
In de klas proberen we om onze eigen naam te leren schrijven. We oefenen dit in kleine
letters en niet in hoofdletters. Vraag papa of mama om je naam voor te schrijven op het
papier en schrijf je naam 5 keer na. Of lukt het je al om dit helemaal alleen te doen?
Knutselen
Wat je gaat knutselen mag je zelf weten. Misschien iets van de lente? Kippen of eieren? De
dieren in de dierentuin? Knip en plak een mooi kunstwerk, we zijn heel benieuwd wat je
gemaakt hebt.
Is het gelukt om alle vakjes af te kruisen? Wat knap! Je hebt weer heel hard gewerkt.
Volgende week krijg je een nieuwe bingokaart.

