
dag- en weektaak

regenboogboek

samen lezen

zelf boek lezen 
30 min

rekenen blok 8 
les KIEN 

samen lezen

Dictee 1

conditietraining 

maandag dinsdag woensdag

STUDIEDAG
afmaken en 
presenteren

rekenen blok 8 
les KIEN 

conditietraining 

x
Spelling werkblad 
Hinkelen

Nieuwsbegrip lezen

Werkblad
het paas ei

Vouw vlinders

werkblad 
kleur het paasei

x

Spelling werkblad 
Alles goed jongen?

zelf boek lezen 
30 min

weektaken

Werkblad 
taal taak 4

werkblad 
verbind de getallen

samen lezen

eerste versie 
en reviseren

zelf boek lezen 
30 min

Dictee 2

van 01-04 tot en met 07-04 naam:
dagtaken

donderdag vrijdag

conditietraining 

rekenen blok 8 
les 2/KIEN

op verhaal 
komen

STUDIEDAG



1 april – 1 april 

Dictee 1 

 
1. school         ………………  ……………… 
2. schep      ………………  ……………… 
3. schaap      ………………  ……………… 
4. schoon      ………………  ……………… 
5. schrok      ………………  ……………… 
6. schrap      ………………  ……………… 
7. schuur     ………………  ……………… 
8. schrift   ………………  ……………… 
9. schiet   ………………  ……………… 
10. schok   ………………  ……………… 
11. schaar   ………………  ……………… 
12. schroef  ………………  ……………… 
13. schat    ………………  ……………… 
14. schild   ………………  ……………… 
15. schelp   ………………  ……………… 
16. scherm  ………………  ……………… 
17. schip         ………………  ……………… 
18. schreeuw  ………………  ……………… 
19. schrijf    ………………  ……………… 
20. scherp   ………………  ……………… 

 
 



1 april – 1 april 

Dictee 2 
Vul sch of schr in. Schrijf daarna het hele woord op.  
 

- Morgen hoef ik niet naar ......ool       .……………..... 
- Ik ......ep wat aarde in de pot.              …………………. 
- Het ....aap heeft kleine lammetjes gekregen.      …………………. 
- De tafels zijn erg .....oon.        …………………. 
- Ik .....ok heel erg van die spin.           …………………. 
- Ik zet me .....ap voor de storm.       …………………. 
- Mijn fiets staat in de .....uur.              …………………. 
- Mijn verhaal staat in mijn ......ift.              …………………. 
- De cowboy ......iet met zijn pistool.      …………………. 
- Ik kreeg een schok toen ik de auto aanraakte.      …………………. 
- Dit is mijn speciale .....aar.        …………………. 
- Ik ......oef de kast in elkaar.               …………………. 
- De piraat vindt de .....at.              .................... 
- De ridder heeft een .....ild bij.              ……………….... 
- Op het strand vond ik een .....elp.       ………………... 
- Het .....erm van de ipad is stuk.              …………………. 
- Dat .....ip zat vast in het kanaal.              ……………...... 
- Ik ......eeuw heel hard.       .................... 
- Ik .....ijf mijn verhalen op.       …………………. 
- Die doorn was heel ......erp.               …………………. 

 
 
Maak een tekening van een van de zinnen.  
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