Beste ouders,
We hopen dat de opdrachten van vorige week goed gegaan zijn. Voor komende week staan er weer
nieuwe opdrachten in de weektaak. Hieronder enkele tips bij diverse vakgebieden.
Dagboek:
Als bijlage is een dagboek gestuurd. We begrijpen dat niet iedereen een printer ter beschikking heeft.
De kinderen kunnen dan natuurlijk ook in een (eigen) schrift of een wit blaadje schrijven. Als dit niet
lukt is het ook goed om de opdracht te laten zitten.
Taal:
De kinderen hebben dit nog niet eerder gedaan op Snappet. Lukt het niet of vinden ze het erg lastig,
dan is het niet erg om dit even te laten zitten. Wel kunt u dan een berichtje sturen naar de
leerkracht, wellicht kan ik helpen. (Michelle)
Technisch lezen Snappet:
Bij technisch lezen is het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk hardop meelezen met de
woorden/ zinnen en teksten die Snappet voorbij laat komen bij de opdrachten. U kunt dit als ouder
benoemen naar uw kind. Ze kunnen dit dan met een leesstem doen (die is zachter dan een praatstem
en iets harder dan een fluisterstem).
Tips bij schrijven
• Het is nu extra belangrijk dat de leerling in een goed schrijfhouding zit (zie eerste 2 bladzijdes
in het schrijfschrift). Bekijk samen iedere keer even de schrijfhouding.
• Controleer of uw kind de letter in de goede richting schrijft, zoals in de wolkjes bovenaan de
bladzijde. Met hun vinger of potlood kunnen ze de letter eerst oefenen in het wolkje.
• Stimuleer uw kind om tussen de gekleurde lijnen te schrijven, niet te klein en niet te groot.
• Laat het kind tussendoor even uitrusten, er kan erg veel spanning op het potlood komen en
dat is niet goed. Dan kan ook de oefening in het midden van de bladzijde gedaan worden.
• In het schrijfblok rechtsboven aan de bladzijde kunnen ‘zelfverzonnen’ (plaats) namen (met
de hoofd- letter) geschreven worden.

Het monster
Nodig: - grijs potlood en gum
• Viltstiften of kleurpotloden
• Wit papier
• Schaar
• Oude tijdschriften, reclamefolders of papier met print
Stap 1
• Teken een monster met je grijze potlood, let erop dat de armen en benen niet te dun worden. Je moet het straks uitknippen en let erop dat je niet te klein werkt.
Stap 2
• Kleur het monster in.
Stap 3
• Knip het monster uit en plak het op (gekleurd) papier
Stap 4
• Knip blokjes van papier met een motief en plak dit als een rand om je werkje

