
dag- en weektaak

van 18-3 tot en met 25-3 naam:
dagtaken

donderdag vrijdag

X x

Rekenen KIEN 
pagina 1

Rekenen KIEN 
pagina 2

schoolplein 
tekenen

1e versie strip 
schoolplein

samen lezen - 
kleur in de 
lucht

samen lezen - 
dat valt niet op

afmaken strip 
schoolplein

zelf boek lezen 
30 min

zelf boek lezen 
30 min

xregenboogboek

Spelling werkblad 
Een schoolrebus

zelf boek lezen 
30 min

zelf boek lezen 
30 min

weektaken

Werkblad 
taal taak 2

Klokkenkampioen:
het halve uur 
tekenen pag 13

Nieuwsbegrip 
opdrachten maken

x

Klokkenkampioen:
het halve uur 
tekenen pag 12

x

woensdag
reviseren strip 
schoolplein

presenteren 
strip 
schoolplein

Rekenen KIEN 
afmaken

x

x
Spelling werkblad 
De computers van 
slag…

Nieuwsbegrip lezen

regenboogboek

samen lezen - 
felle kleuren

zelf boek lezen 
30 min

regenboogboek

Rekenen KIEN 
pagina 3

Rekenen KIEN 
pagina 4

samen lezen - 
alles heeft 
kleur

samen lezen - 
elk seizoen is 
anders

X

x x

maandag dinsdag
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Getalslierten  
re

de
ne

ren

1 Schrijf de volgende 2 getallen op.  †

1 3 5 7 9

2 5 8 11 14

1 5 9 13 17

Een getalsliert is een rij getallen waar een patroon in zit.
Bij deze getalsliert komt er steeds 3 bij.

Het patroon is: + 3. 

Wat heb je nodig?

• tipboek, blz. 24
• antwoordenboek,

blz. 52
• kladpapier
• kleurpotloden

1 4 7 10 13 . . . . . .

+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
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2 Vul de volgende 2 getallen in en schrijf het patroon op.  †

3 6 9 12 15 Het patroon is:

6 16 26 36 46 Het patroon is:

4 8 12 16 20 Het patroon is:

8 7 6 5 4 Het patroon is:

18 16 14 12 10 Het patroon is:

24 21 18 15 12 Het patroon is:

29 25 21 17 13 Het patroon is:

3 In deze getalslieren zitten gaten.  †
Vul de getallen in en schrijf het patroon op.

4     6     8     9     10  Het patroon is:

5  15  25  Het patroon is:

8     24     32     48     56   Het patroon is:

7  21  49 Het patroon is:

11   22   55   66   Het patroon is:

1    9    17    21    Het patroon is:

98     87     65     54     32 Het patroon is:

9   36   45   63 Het patroon is:

Soms is er een ander patroon.
Bijvoorbeeld:

Het patroon is: + 1, + 2, + 3, + 4, + 5.

1 2 4 7 11 16

+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5
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4 Vul de getallen in en schrijf het patroon helemaal op.  †

29 30 33 38 45 Het patroon is: 

1 3 6 10 15 Het patroon is: 

1 4 9 16 25 Het patroon is:

2 7 13 20 28 Het patroon is:

5 Zoek de getallen uit getalsliert 1 en getalsliert 2.
Kleur steeds de getallen in getalsliert 1 blauw en in getalsliert 2 rood.
Vul daarna de ontbrekende getallen in.
Schrijf het patroon van getalsliert 1 en 2 en het nieuwe patroon op.

a 1 12 2 11 3 10 †

Het patroon in getalsliert 1 is: Het patroon in getalsliert 2 is: 

Het nieuwe patroon is: 

b 2 4 3 6 5 10

Het patroon in getalsliert 1 is: Het patroon in getalsliert 2 is: 

Het nieuwe patroon is: 

c 40 34 37 30 33 25

Het patroon in getalsliert 1 is: Het patroon in getalsliert 2 is: 

Het nieuwe patroon is: 

1 2

+ 1

3

+ 1

4

+ 1

5

+ 1

10 9

– 1

8

– 1

7

– 1

6

– 1

1 10

+ 9

2

– 8

9

+ 7 + 5

3

– 6

8 4

– 4

7

+ 3

5

– 2

Met 2 getalslierten kun je 1 nieuwe getalsliert maken.
Bijvoorbeeld:

Het patroon is + 1.

Het patroon is – 1.

Deze worden samen de nieuwe getalsliert.
Het nieuwe patroon is:
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d 3 7 4 8   9      6   

Het patroon in getalsliert 1 is: Het patroon in getalsliert 2 is: 

Het nieuwe patroon is: 

e 2 9 3 8 5   

Het patroon in getalsliert 1 is: Het patroon in getalsliert 2 is: 

Het nieuwe patroon is: 

f 3 8 14 19 25    36    

Het patroon in getalsliert 1 is: Het patroon in getalsliert 2 is: 

Het nieuwe patroon is: 

6 Maak 3 getalslierten met 8 getallen.
Dit weet je:
a Je moet optellen.

25    135

Het nieuwe patroon is: 

b Je moet aftrekken.

78    4

Het nieuwe patroon is: 

c Je mag optellen en aftrekken.

12    64

Het nieuwe patroon is: 

7 Bedenk een nieuwe getalsliert.
Schrijf ook het antwoord en het patroon op.
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week 11 – 15 maart 2021 – tekst niveau AA 

Padden en kikkers krijgen hulp met oversteken 
 
De lente komt eraan. Padden en kikkers worden 1 
nu wakker uit hun winterslaap. En dan gaan ze 2 
op pad. De padden en kikkers gaan naar plekken 3 
waar water is. Maar deze reis kan gevaarlijk zijn. 4 
Gelukkig krijgen ze hulp!  5 
 
De paddentrek 6 
Ieder jaar in de herfst trekken padden en kikkers naar het bos. Daar graven ze 7 
zich in de grond in. In de bodem houden de padden en kikkers hun winterslaap. 8 
In het voorjaar wordt het weer warmer. Dan worden de padden en kikkers 9 
wakker. En dan gaan ze naar plekken met water. Dat noem je de paddentrek. In 10 
het water leggen de padden en kikkers eitjes. En daar komen later weer nieuwe 11 
padden en kikkers uit. + 12 
 
Drukke weg oversteken 13 
De padden en kikkers gaan dus terug naar het water. Maar tijdens hun reis 14 
moeten ze vaak een drukke weg oversteken. Dat kan gevaarlijk zijn. Alexander 15 
Jacobs is boswachter. Hij zegt: ‘Padden en kikkers steken langzaam de weg 16 
over. Het duurt een paar minuten voor ze aan de overkant zijn. En de auto’s op 17 
de weg rijden vaak hard. Ze rijden dan over de padden en kikkers heen. Dat is 18 
zielig.’  19 
 
Hekken en emmers 20 
De boswachters wilden de padden en kikkers helpen. 21 
En ze hadden een goed idee! Langs de weg hebben ze 22 
een lang hek gezet. En bij het hek hebben ze emmers 23 
ingegraven. De padden en kikkers kunnen niet door het 24 
hek heen. Ze lopen langs het hek en vallen dan in de 25 
emmers. Boswachters of mensen die hen helpen, 26 
pakken de dieren uit de emmers. En zij brengen de 27 
dieren naar de andere kant van de weg. Boswachter 28 
Alexander zegt: ‘De padden en kikkers moeten wel even 29 
wennen. Ze vinden het niet leuk om in een kleine 30 
emmer te zitten. Maar dat duurt maar even. En dan 31 
kunnen ze aan de overkant weer verder lopen!’ + 32 

 
Bron: jeugdjournaal.nl, ad.nl, wikipedia.nl, dierenbescherming.nl 

 

 
 
 

 
 

Padden en kikkers worden nu wakker uit hun winterslaap.  

de winterslaap = het slapen in de winter. Sommige dieren slapen de hele winter. Dit 

heet winterslaap. 

 

En dan gaan ze op pad. 

op pad gaan = weggaan, vertrekken 

 

De padden en 
kikkers vallen in 

emmers 

Foto: ANP/Koen Suyk 

Foto: ANP/Robin Utrecht 

Mensen helpen de 
padden en kikkers 
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 Tekst lezen 

1. Kijk naar de tekst. Kijk goed naar de titel, de kopjes en  

de plaatjes. Waar gaat de tekst over, denk je?  

 

 

 

 

 

2. Luister en lees de woorden mee. 

 

o – ver – ste – ken 

over – steken 

oversteken 

 

win – ter – slaap 

winter – slaap 

winterslaap 

 

gevaarlijk 

[spreek uit: 

gu – vaar – luk] 

     

ge – lukkig 

gelukkig  

padden – trek 

paddentrek  

Alexander 

[spreek uit: 

aa – lek – san – dur] 

     

Jacobs 

[spreek uit: 

jaa – kops] 
 

bos – wach – ter 

bos – wachter 

boswachter 

boswachters 

 

mi – nu – ten 

minuten 

 

     

o – ver – kant 

over – kant 

overkant 

 

auto’s 

[spreek uit: 

au – toos] 

 

in – ge – gra – ven 

in – gegraven 

ingegraven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jullie gaan nu de tekst lezen. Luister naar je juf of meester. 

 

• Lees steeds een stukje van de tekst. Welke woorden ken je niet?  

→ Zet daar een streep onder. 

• Geef ook antwoord op de vragen. 
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Inleiding 

3. Lees de inleiding van de tekst. 

4. Wat is er aan de hand met de padden en kikkers? 

A. Padden en kikkers gaan nu op pad. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar ze 

krijgen hulp. 

B. Padden en kikkers slapen in de lente. Maar als ze wakker zijn, helpen ze 

andere dieren. 

C. Padden en kikkers worden nu wakker uit hun winterslaap. Ze slapen op 

plekken met water. 

 

De paddentrek 

5. Lees het stukje De paddentrek. 

6. Wat doen de padden en kikkers in de herfst? 

 

 

 

 

 

7. Wat is de paddentrek? 

A. In het voorjaar worden padden en kikkers wakker. Ze gaan dan naar 

plekken met water om eitjes te leggen. 

B. In het voorjaar wordt het weer warmer. De padden en kikkers blijven dan 

in het bos. Daar leggen de padden en kikkers eitjes. 

C. Padden en kikkers leggen eitjes. Daar komen later weer nieuwe padden en 

kikkers uit. Zo blijven er altijd genoeg padden en kikkers. 

 

Drukke weg oversteken 

8. Lees het stukje Drukke weg oversteken. 

9. Waarom kan de reis van padden en kikkers gevaarlijk zijn? 

Omdat ze vaak  

 

 

 

Auto’s kunnen dan  
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Hekken en emmers 

10. Lees het stukje Hekken en emmers. 

11. De boswachters wilden de padden en kikkers helpen. Wat hebben de  

 boswachters gedaan en wat doen ze? Zet een kruisje voor drie dingen. 

 Ze brengen de dieren terug naar het bos. 

 Ze hebben een hek langs de weg gezet. 

 Ze hebben emmers ingegraven. 

 Ze lopen langs het hek en houden de dieren tegen. 

 Ze pakken de dieren uit de emmers en brengen ze naar de overkant. 

 Ze rennen achter de dieren aan en vangen ze met emmers. 
 

12. Het is voor de padden en kikkers even niet leuk dat ze in een kleine emmer 

moeten zitten. Maar wat is wel leuk voor ze? 

 

 

 

 

 

Na het lezen 

13. Vind jij het goed dat de padden en kikkers geholpen worden? Waarom vind  

 je dat? 
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 Vul het goede woord in 

Lees de tekst hieronder. In de tekst zitten gaten. Vul elk woord op de juiste plek 

in.  

Kies uit de volgende acht woorden: 

bodem – boswachters – graaft – pad –  

trekt – voorjaar – wennen – winterslaap 

 

De knoflookpad 

 
In Nederland woont een bijzondere pad: de knoflookpad. Als hij bang is, ruikt hij naar  

 
knoflook. Andere dieren kunnen maar moeilijk aan zijn geur ___________________ .  

 
De pad is moeilijk te vinden, want meestal zit hij diep in de ___________________ 

 
verstopt. ____________________________ gaan vaak op ___________________ 

 
om hem te zoeken, maar ze vinden hem meestal niet. 

 
De knoflookpad is een goede graver. Als hij wil rusten, ___________________ hij  

 
zichzelf in. Dat doet hij overdag. Als het donker wordt, ___________________ hij  

 
eropuit om insecten te vangen.  

 
Net als andere padden, houdt de knoflooppad in de winter een  

 
____________________________ . In het ___________________ gaat hij naar het  

 
water. Daar leggen de vrouwtjes eitjes. De mannetjes blijven een paar weken in het  

 
water. De vrouwtjes gaan meteen weg als ze eitjes hebben gelegd. 

 
Bron: bnnvara.nl/vroegevogels 

 

 

 Raad het woord 

Luister naar je juf of meester. En raad het goede woord! 
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