
Beste ouders/verzorgers, 
 
In dit schema vindt u het werk dat uw kind per dag moet maken. Zorg voor een goede afwisseling 
tussen werken en spelen/buitenspelen. 
 
Veilig leren lezen: In dit schema staan de bladzijden die uw kind moet maken. U vindt online op 
www.zwijsen.nl/thuislessen de materialen en oefeningen. Ook vindt u hier later de materialen 
voor Kern 9. Deze heeft u pas de laatste 3 dagen van de laatste week nodig. Het allerbelangrijkste 
naast al dit werk is het lezen. Uw kind dient, bij voorkeur onder uw begeleiding, elke dag 10 
minuten te lezen. U kunt hiervoor de materialen van Veilig leren lezen gebruiken (leesboekje en 
Veilig en vlot, bibliotheek boek in Avi m3 of Avi E3 of de onderstaande website van juf Karine. Dit 
is om te voorkomen dat uw kind achter uit zal gaan. Uw kind kan daarnaast extra oefenen in de 
thuissoftware van Veilig leren lezen. Deze vindt u op thuis.basispoort.nl.  
 
Daarnaast vindt u op de volgende site veel leesoefeningen: http://m.juf-karines-
oefensite.webnode.nl/lezen/technisch-lezen/ 
 
Wereld in getallen Rekenen:  Voor deze lessen dient u in te loggen op www.gynzykids.com. Uw 
kind heeft hiervoor een inlogcode gekregen. Deze vindt u voor de zekerheid ook in dit lesp akket. 
Per dag staat aangegeven welke les uw kind moet maken. Vooruitwerken is niet e ffectief. Elke dag 
oefenen is heel belangrijk. Mocht uw kind wel extra willen oefenen, dan kan dit elke dag in de 
Werelden van zowel rekenen als spelling. De instructies voor deze lessen zijn te vinden onder het 
lampje bij de lessen.  
 
Schrijven – let er op dat uw kind in een goede houding zit en het potlood met de juiste pengreep 
vast heeft. U kunt kritisch zijn en mag best hoge eisen stellen aan het schrijfwerk. In de klas laten 
wij de leerlingen ook regelmatig een deel van het schrijfwerk verbeteren.  
 
Humpie dumpie - begrijpend lezen: U geeft een korte instructie. Uw kind leest de verhaaltjes zelf 
en maakt de bijbehorende vragen. Nabespreken is heel belangrijk.  
 
Wat verwachten we van u: 

 U legt uw kind elke dag uit welk werk er gemaakt moet worden. U geeft hiervoor de 
bijbehorende instructies.  

 Begeleid uw kind waar nodig, maar beperk dit tot het hoognodige. In de klas is uw kind 
ook gewend zelfstandig te werken.  

 Het is belangrijk dat u na afloop het werk van uw kind nakijkt en het laat verbeteren 
indien nodig. De leerlingen hebben direct feedback nodig, zodat zij het op een goede 
manier aanleren.  

 Vragen kunnen dagelijks tussen 10 en 12 uur per email gesteld worden aan de leerkracht 
die die dag werkt. 

 
Harlekijn: 
Maandag en dinsdag: brenda@obs-atalanta.nl 
Woensdag t/m vrijdag: marleen@obs-atalanta.nl 
Oranjetipje:  
Maandag t/m woensdag: maaike@obs-atalanta.nl 
Donderdag en vrijdag: anna@obs-atalanta.nl 
Aardbeivlinder: 
Maandag t/m vrijdag: lucinde@obs-atalanta.nl 
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Dag Veilig leren lezen 

– taal/lezen 
Wereld in 
getallen – 
rekenen 
Digitaal via Gynzy 

Schrijven  Humpie dumpie -  
begrijpend lezen 

Woensdag 18-3 Dag 6:  
Maan: 
Werkboek: 11 -
12 
Lezen: 9 - 10 
Veilig gespeld: 11 
- 12 
Veilig en vlot: 12 
-13 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 14 -
15 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 11 
- 12  
Veilig en vlot: 14 
– 15 
 
 
 

Week 2 – les 1 Blz. 11 Boekje 3:  
Blz: 2 -3 

Donderdag 19 - 3 Dag 7: 
Maan: 
Werkboek: 13 -
14 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
13-14 
Veilig en vlot: 14 
-15 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 16 17 
18 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
13-14 
Veilig en vlot: 16-

17 

 

Week 2 – les 2 Blz. 11 afmaken Boekje 3:  
Blz. 6 - 7 



 

 

 

Vrijdag Dag 8: 
Maan: 
Werkboek: 15 - 
16 
Lezen: 12 - 15 
Veilig gespeld: 15 
- 16 
Veilig en vlot: 16 
- 17 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 19 - 
20 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
15- 16 
Veilig en vlot: 18 
-19 
 

Week 2 – 20 
minuten werken 
in de werelden 
Rekenen 

Blz. 12 
 

Boekje 3:  
Blz. 8 -9 
 

 

Maandag 23 -3 Dag 9:  
Maan: 
Werkboek: 17-18 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
17-18 
Veilig en vlot: 18-
19 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 21-
22-23 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
17-18 
Veilig en vlot: 20-
21 
 
 
 
 
 

Week 2 – les 4 Blz. 12 afmaken 
 

Boekje 3:  
Blz. 10-11 
 



 
Dinsdag 24-3 Dag 10: 

Maan: 
Werkboek: 19-20  
Lezen: t/m 16 
Veilig gespeld: 19 
- 20 
Veilig en vlot: 20 
-21 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 24-25 
Lezen: t/m 20 
Veilig gespeld: 19 
-20 
Veilig en vlot: 22-
23 
 
 

Week 2 – 
weektaak  

Blz.13 
 

Boekje 3:  
Blz. 12 -13 
 

Woensdag 25-3 Dag 11:  
Maan: 
Werkboek: 21-22 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
21-22 
Veilig en vlot: 22-
23 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 26-
27-28 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
21-22 
Veilig en vlot: 24-
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 3 – les 1 Blz. 13 afmaken Blz. 14 - 15 



 
Donderdag 26-3 Dag 12: 

Maan: 
Werkboek: 23 - 
24 
Lezen:  t/m 21 
Veilig gespeld: 
23-24 
Veilig en vlot: 24-
25 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 29-30 
Lezen: t/m 27 
Veilig gespeld: 
23-24 
Veilig en vlot: 26-
27 
 

Week 3 – les 2 Blz. 14 Blz. 16 - 17 

Vrijdag 27-3 Dag 13:  
Maan: 
Werkboek: 25- 
26 
Lezen: x 
Veilig gespeld: 
25-26 
Veilig en vlot: 26-
27 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 31-
32-33 
Lezen:x 

Veilig gespeld: 
25-26 
Veilig en vlot: 28-
29 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 minuten 
werken in de 
werelden van 
Rekenen 

Blz. 14 afmaken Blz. 18-19 



 
 

Maandag 30-3 Dag 14: 
Maan: 
Werkboek: 27-28 
Lezen: boekje uit 
Veilig gespeld: 
27-28 
Veilig en vlot: 28-
29 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 34-35 
Lezen: boekje uit 
Veilig gespeld: 
27-28 
Veilig en vlot: 30-
31 
 

Week 3 – les 4 Blz. 15 Blz. 20-21 

Dinsdag 31-3 Dag 15:  
Maan: 
Werkboek: 29-30 
Lezen: herhalen 
boekje 
Veilig gespeld: 
29-30 
Veilig en vlot: 30-
31 
 
Zon (alleen voor 
kinderen die in 
een zon boekje 
werken): 
Werkboek: 36-
37-38 
Lezen: boekje 
herhalen 
Veilig gespeld: 
29-30 
Veilig en vlot: 32-
33 
 
 
 
 
 
 
 

Week 3 – 
weektaak 
afmaken 

Blz. 15 afmaken Blz. 22-23 



 
Woensdag 1 - 4 Kern 9 – dag 1 

Deze materialen 
zijn te vinden op 
www.zwijsen.nl/t
huislessen 
 

Toets 1  Blz. 16 Blz. 24-25 

Donderdag 2-4 Kern 9 – dag 2 
Deze materialen 
zijn te vinden op 
www.zwijsen.nl/t
huislessen 
 
 

Toets 3 Blz. 16 afmaken Blz. 26-27 

Vrijdag 3-4 Kern 9 – dag 3 
Deze materialen 
zijn te vinden op 
www.zwijsen.nl/t
huislessen 
 
 

20 minuten 
werken in de 
Werelden 
rekenen 

Blz. 17 Blz. 28-29 

 


