Hoi allemaal,
Eerst en vooral we zijn superblij met al jullie lieve mails vol foto’s van kaartenhuisjes, koekjes,
dansfilmpjes,… ze maken onze dag telkens weer goed!
Thuis tikt de klok zoveel trager dan op school…
Het blijft heel nuttig om op Bingel en Scoodle te oefenen!!
In de volgende link vind je een leuke escapegame om je tafels te trainen:
www.bookwigets.com/play/2MEWSW
Voor wie liever wat op papier oefent, staat er in de bijlage nog een extra bundeltje en vind je
hieronder nog wat oefeningen. Je mag die zelf afdrukken en als dat niet lukt, stuur je ons maar een
mailtje en dan steken we ze zo snel mogelijk in jullie brievenbus!
Wie een verhaal af heeft, mag het typen en naar ons mailen, dan kunnen we een mooi verhalenboek
maken voor iedereen!
Hou vol en zorg goed voor elkaar!!
Juf Martine, juf Lien en juf Nelleke
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Geheimschrift
Kun jij nu de volgende tekst ontcijferen?
Het kost best veel tijd en veel moeite om geheimschrift te ontcijferen. Vind jij het
saai of juist spannend?
Schrijf deze tekst op in geheimschrift:
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Marijke moest er met de haren bij worden gesleept, om de ruzie uit te

praten.
Natuurlijk werd Marijke niet letterlijk (=echt) aan haar haren getrokken, om een ruzie
uit te praten. De betekenis is figuurlijk bedoeld: er wordt bedoeld, dat Marijke geen zin
had om de ruzie uit te praten.
Opdracht: geef aan of de vet gedrukte zinsdelen figuurlijk of letterlijk bedoeld zijn.
Tip: typ de F van figuurlijk in of de L van letterlijk .
1. Die boom groeit echt snel!
2. Franks vader is een boom van een vent.
3. Toen kwam de aap uit de mouw.
4. De aap klimt in de boom.
5. Wellnessbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond.
6. Sommige paddenstoelen zijn eetbaar.
7. Zij bekeek me met een rare blik.
8. Mensen die hamsteren, kopen vaak voedsel in blik.
9. Ingrid struikelde over een opstapje.
10. Monica struikelde over haar eigen woorden.

Onthoud: begrippen /uitspraken kunnen letterlijk of figuurlijk bedoeld
zijn.

Zo schrijf je een verhaal.

Wie is de hoofdpersoon?
een kind

een man

een vrouw

een dier

hoe
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dun?
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lief?
gevaarlijk?

nog wat
anders
alles zelf
bedenken
....

Waar gaat hij of zij naar toe?

Wat heeft je hoofdpersonage bij zich?

Wat zit daarin?

Welk gerecht wil de hoofdpersoon bereiden?

Wat vraagt hij om de smaak beter te maken?

De oplossing

Kies 3 of 4 ingrediënten.

Onderstreep de werkwoorden éénmaal, de persoonsvorm (pv) tweemaal.
1. Er lopen dieren voorbij de bus.
2. Toen begon het heel hard te regenen.
3. Ik wou straks even binnen wippen.
4. Ze zijn nu van plan om te verhuizen.
5. In de plas blijft de bal liggen.
6. Nu trapt Laurens de bal in de netten.
7. De hond weigert binnen te komen.
8. Wanneer zal het nu eindelijk ophouden met regenen?
9. Katten vinden het prettig met wol te spelen.
10.De meeste vrouwen houden van winkelen.
11.Kijk jij graag naar de voetbalwedstrijd?
12.Ik haat liegen.
13.Fietsen de kinderen graag langs de kanalen?
14.In de zomer houden de mensen van reizen.

