
Les 13 mei voor Nicolas, Martha, Marcos, Luka, 
Helena, Louk en Anna (scroll door!) 
 
Maak van alles wat je doet een foto en stuur dit voor 20 mei naar Juf Karien: 
karien.ntcdeboomkikker@gmail.com 
 

Iedereen 
   Klaar? 

 

Oefen met de woorden van 
het verhaal: de Mooiste Vis 
van de Zee 

regenboog 
schubben 
mooi - mooier - mooiste 
vrienden 
staart 
vinnen 
alleen 
zielig 
zeester 
bewonderen 
glinsteren 
octopus - inktvis 
donker 
lange armen 
schitterend 
klein - kleiner - kleinst 
verlegen 
uitdelen 
vrolijk - vrolijker - vrolijkst 
zwemmen 

 

 

De Mooiste Vis van de Zee https://www.youtube.com/watch?
v=QbTnXFPsk1k 

 

 

Opdracht: Teken zelf een 
mooie vis! 

Stuur de foto’s naar Juf Karien!  

 
 

Louk, Helena en Anna 
   Klaar? 

https://www.youtube.com/watch?v=QbTnXFPsk1k
https://www.youtube.com/watch?v=QbTnXFPsk1k


 

Dictee Doe met de Juf het dictee.  

 

Letterfilmpje u en eu https://www.youtube.com/watch?
v=n18gw2icTK8  
https://www.youtube.com/watch?
v=GWmCQxrt3_w  
Kijk het filmpje en schrijf alle 
woorden met de u en eu over! 

 

 

Bladzijdes Veilig Leren Lezen 
u: 21, 22, 23 
eu: (nieuw boekje) 1, 2, 3, 4 

  

 

Doe 5 minuten 
Dobbelsteenlezen met je 
mama, papa of een broer of 
zus. 

Zie bestand op de website. 
 

 

 Letter u en eu Maak 3 foto’s van dingen met 
een u en een eu en plak het 
woordkaartje op het voorwerp. 
Bijv. keuken, rug, lus, juf, kus, 
mug, neus, jeuk, deuk 

 

 

15 minuutjes zelf lezen 
(Leesbingo) 

Stuur een gekke leesfoto naar 
Juf Karien! 

 

 
Luka 
   Klaar? 

 

Dictee Doe met de Juf het dictee.  

 

Letterfilmpje ie https://www.youtube.com/watch?
v=SUx4RK7luq0  
Kijk het filmpje en schrijf alle 
woorden met de ie op 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n18gw2icTK8
https://www.youtube.com/watch?v=n18gw2icTK8
https://www.youtube.com/watch?v=GWmCQxrt3_w
https://www.youtube.com/watch?v=GWmCQxrt3_w
https://www.youtube.com/watch?v=SUx4RK7luq0
https://www.youtube.com/watch?v=SUx4RK7luq0


 

Bladzijdes Veilig Leren Lezen 
17, 18, 19 

  

 

Lees 1 Bee-Bot kaartje Zie mailtje Juf Karien  

 Letter eu Maak 3 foto’s van dingen met 
een eu! 

 

 

15 minuutjes zelf lezen   

 
Marcos 
   Klaar? 

 

Dictee Luister naar het audiobericht van 
Juf Karien op papa’s Whatsapp. 

 

 

eeuw-ieuw woord https://www.youtube.com/watch?v
=5E_TRUYZkYQ  
Kijk dit filmpje van het luchtversje. 
Maak zelf een strip bij het 
luchtversje! 

 

 

Bladzijdes Veilig Leren Lezen 
17, 18 

  

 

Staal bladzijde 60,61   

 

15 minuutjes zelf lezen   

https://www.youtube.com/watch?v=5E_TRUYZkYQ
https://www.youtube.com/watch?v=5E_TRUYZkYQ


 


