Onze daglijn: woensdag 1 april 2020
Goedemorgen lieve kinderen
Vandaag staan er geen taakjes op onze daglijn!

V

Op onze kalender is het 1 april en dan mag je best een grapje
maken!

Ook onze juf kan je bereiken via mail:
patricia.debelder@basisschoolhagelstein.be
Tot morgen!
Alle dagen kort oefenen:
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/tellen-tot-10-en-terugtellenautomatisatie-rechtstaand
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/tellen-tot-10-en-terugtellenautomatisatie-rechtstaand

Automatisatie van T en E:
(20 oefeningen op 1 minuut, vlot uit het hoofd)
TIP: denk in je hoofd steeds aan de 2 getalbeelden!!
10+1=
10+7=
8+10=
2+10=
3+10=

10+5=
10+2=
4+10=
7+10=
9+10=

19-9=
17-10=
17-7=
18-8=
19-10=

12-2=
15-5=
14-10=
16-10=
11-1=

Fout? Leg met materiaal en herneem de oefeningen!

Als je kan, mag je altijd oefenen op: https://www.scoodleplay.be/
Vergeet ons bewegingstussendoortje niet:
https://www.youtube.com/watch?v=5tPM77tSFdo

Kern 9: alle dagen
lezen
LB 16-17-18
WR

Kern 9:
Lees alle dagen in een
leesboekje! of WR

Kern9: werkboek

Kern 9: werkboek

WB 12-13

WB 12-13

De Taalkanjers
/

Veel spelen!!!!!
Ook meester Robin vergeet jullie niet:
BEWEGEN MET KRANTEN

Þ Neem een oude krant dat nadien niet meer gebruikt

moet worden:
1) Leg de krant op de grond en spring er op
verschillende manieren over.
2) Leg de krant op de grond en ga er op staan. Nadien
vouw je de krant steeds in de helft en je gaat er steeds
terug op staan. Hoe klein krijg je de krant zodat je erop
kunt blijven staan?
3) Ga op de krant staan en ‘schaats’ met de krant rond.
4) Probeer de krant op je lichaam te plaatsen en te
bewegen zonder dat de krant valt. LET OP: krant mag
niet met de handen vast gehouden worden.
5) De krant in hand vasthouden en zo hard lopen als je
kan (in de meeste gevallen zou er dan een ‘vlag’
gemaakt worden).
6) Probeer met de krant een hoed, boot,… Te vouwen.
Beweeg met je ‘nieuwe’ voorwerp.
7) Maak van elk papiervel een prop of sneeuwbal. En
om af te sluiten: SNEEUWBALLEN GEVECHT!!

Veel werkplezier en tot morgen!

Juf Patricia

dikke knuffel

