
werkboekje

Eerste weken

Naam:
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Mijn naam is: ___________________________________

Ik ben jarig op: _________________________________

Ik woon in: _____________________________________

Mijn lievelingskleur is: _____________________________

Mijn lievelingsdier is: ______________________________

Mijn lievelingseten is: ______________________________

Mijn favoriete game is: _____________________________

Het mooiste boek is: _______________________________

Film of tv-programma: _____________________________

Ik ben op vakantie geweest naar: ____________________

Hoe is het bij jou thuis? Teken alle huisgenoten en dieren

hieronder. 

Dit ben ik:
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Woordzoeker
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Dit zijn mijn vrienden:

Teken hier jouw 3 beste vrienden of vriendinnen. 
Schrijf hun namen er onder.

Dingen die ik leuk vind om 
te doen met mijn vrienden
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spiegelen / natekenen
Spiegel het figuur bij 1. Teken bij 2 het figuur na in het lege vak.
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Dit is mijn klas:

Kijk eens goed om je heen. 
Hoeveel meisjes en hoeveel jongens zitten er bij jou in de klas?

Jongens: _______

Meisjes:  _______
Dat is samen: _____ kinderen.

Teken hieronder een plattegrond van de klas. 
Dat is een soort kaart van een plek, stad of land. 
Zo kun je zien waar alles staat en waar jij en jouw klasgenoten zitten.
Kijk goed om je heen; wat staat er allemaal in de klas en waar?
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Weet je nog?
Zet de getallen op de juiste plek op de getallenlijn.

12 30 10 46 6 3237

0 10050

20 72 51 88 43 60 9337

4 +7 =

14 + 7 =

12 + 8 = 

1 + 11 = 

6 + 8 =

7 + 7 = 

9 + 9 =

14 - 7 =

24 - 7 =

12 - 8 = 

11 - 9 = 

16 - 8 =

17 - 7 = 

19 - 13 =

4 +12 =

19 - 12 =

2 + 9 = 

11 + 11 = 

19 - 8 =

12 - 7 = 

7 + 9 =

18 +7 =

20 - 7 =

16 - 8 = 

13 + 11 = 

16 + 6 =

12 - 8 = 

21 - 4 =

Door elkaar oefenen
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ik ben creatief

Rekenen

Spelling

Lezen

Schrijven

Gedrag

mijn kwaliteiten
Kwaliteiten zijn dingen die jij goed kan of die jij makkelijk vindt.

Natuurlijk zijn er ook dingen die je graag nog wilt leren.
Daar gaat deze bladzijde over.

 
Welke kwaliteiten passen bij jou? Geef deze een kleurtje.
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ik ben sportief

ik kan 
samenwerken

ik kan goed 
concentreren

ik heb energie
ik ben 

enthousiast

ik kan een 

geheim bewaren

ik ben zelfstandig

Ik heb geduld 

Ik heb ideeën 

Een kwaliteit die hier niet tussen staat is 'Ik kan om hulp vragen". 

Hoeveel hulp denk jij komend jaar nodig te hebben? 

Kleur de sterren. Hoe meer sterren, hoe meer hulp jij nodig denkt te hebben. 
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Weet je nog?
Kijk naar de plaatjes en schrijf het juiste woord erbij.
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Mijn vakantie

Weet je nog wat je allemaal hebt gedaan tijdens de zomervakantie?
Teken de drie leukste dingen in de foto's hieronder.
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Weet je nog?
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Zomervakantie

In de zomer gaan veel mensen op vakantie.

Naar Frankrijk of Spanje bijvoorbeeld.

Maar ook in Nederland is veel te doen. 

Zo kun je lekker zwemmen of naar de dierentuin.

Het aller leukste vind ik een pretpark. 

Met hele snelle en hoge achtbanen. 

Dan lijkt het net of ik kan vliegen!

Durf jij over de kop?

Ik vind dat nog best wel ________ !

Vragen:

Naar welke landen gaan veel mensen op vakantie?

____________________________________________________________

Wat kun je in Nederland in de vakantie doen?

___________________________________________________________

Wanneer lijkt het net alsof je kan vliegen?

____________________________________________________________

Welk woord past het best op _______ ? Kies uit: 

stom    -    saai    -    leuk    -    spannend
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Mijn vakantie verhaal

Schrijf een mooi verhaal over de vakantie. 
Het mag iets zijn dat je zelf hebt meegemaakt,

maar het mag ook bedacht zijn.
Het mag over jou zelf gaan, maar ook over iemand anders.

Monsters, heksen, draken, geheim agenten, minions; 
ze hebben allemaal weleens vakantie, toch?

De titel van dit verhaal is:
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Horizontaal:

2. Een soort huisje gebouwd in een boom.

5. Paard met een hoorn op het hoofd.

6. Het Engelse woord voor hond. 

7. Platte lekkernij, vaak met stroop en suiker.

9. Dit dier kan spugen als jij te dichtbij komt.

10. Voetbalclub uit Amsterdam. 

11. Sport met rackets, ballen, lijnen en netten.

13. Gratis online spel waarin gebruikers

spellen kunnen maken voor andere spelers. 

kruiswoordpuzzel
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Verticaal:

1  De naam van het weerwolfje in een kinderboek.

3. In dit land eten ze veel stokbrood en croissants.

4. In dit seizoen is het vaak warm en schijnt de zon.

7. Hakuna Matata, Timon en ....

8. Dit dier is het grootste landdier ter wereld. 

12. Na de zomervakantie gaan we hier weer naartoe.
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