
dag- en weektaak

van 08-04 tot en met 14-04 naam:
dagtaken

donderdag vrijdag

conditietraining conditietraining 

rekenen blok 8 
les 5/KIEN

rekenen blok 8 
les 6/KIEN

mindmap 
tuingids

werkblad 
planning 
tuingids

reviseren + 
netversie 
tuingids

samen lezen
Zo veel mogelijk 
dieren zien

racelezen
blad 1

Dictee 2regenboogboek

samen lezen
Op minisafari

racelezen
blad 2

weektaken

Werkblad 
taal taak 5

zelf boek lezen 
30 min

zelf boek lezen 
30 min

werkblad lente
logisch raadsel

werkblad
teken wat je leest

werkblad 

onderzoek een 
boon in de 
ontdekhoek

Spelling werkblad 
Bingo

onderzoek een ui 
in de ontdekhoek

Vouw kikkers in 
de rekenhoek

woensdag

eerste versie 
tuingids

presenteren 
tuingids

rekenen met 
geld

conditietraining 

Nieuwsbegrip lezen
Spelling werkblad Is 
de juf verliefd?

Nieuwsbegrip 
opdrachten

regenboogboek

zelf boek lezen 
30 min

samen lezen
Waar moet je 
ze zoeken?

x

rekenen blok 8 
les 7/KIEN

rekenen met 
geld

zelf boek lezen 
30 min

zelf boek lezen 
30 min

Dictee 1

conditietraining conditietraining 

maandag dinsdag



 



Werkblad planning tuingids 
1. Wat is mijn onderwerp? Waar ga ik over schrijven? 

 

 

 

 

 

2. Wat ga ik maken? Hoe komt mijn artikel of tekst er uit te zien? 

 

 

 

 

 

3. Wat wil ik leren? 

 

 

 

 

 

4. Wat heb ik nodig? 

 

 

 

 

 



RACEN MET ZOEM ZON      kern 1 blad 1 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kous doos ree luuk 

hout geit eet rent 

uit vaart bes tien 

heup buik saus ben 

die boos neus zeil 

voor giet loes bus 

aan beuk piet ziek 

poes ruik sein hoort 

zuur eik jouw reis 

lijn op duim dof 

bek kent baan valt 

reis deuk deun ijs 

af maakt tuin koe 

paul leuk wei haan 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kous doos ree luuk 

hout geit eet rent 

uit vaart bes tien 

heup buik saus ben 

die boos neus zeil 

voor giet loes bus 

aan beuk piet ziek 

poes ruik sein hoort 

zuur eik jouw reis 

lijn op duim dof 

bek kent baan valt 

reis deuk deun ijs 

af maakt tuin koe 

paul leuk wei haan 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON      kern 1 blad 2 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kip zeer kou buil 

gauw wei fit paul 

moet hen nauw vel 

jas moe van heer 

doos bouw vier dom 

das vuur neus as 

doof jeuk boer toen 

rook gif rijk ruik 

hei daar beuk paus 

zout hut dief zuur 

ziet lui wie room 

beek jaap hij wijs 

uit tien maan heg 

ijs zeg noot gaaf 

 
1e keer 2de keer 3de keer 
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week 14 – 5 april 2021 – tekst blokles niveau AA 

De ramadan begint weer 
 
De ramadan begint weer bijna. De ramadan is voor moslims een maand om 1 
te vasten. Ze mogen dan overdag niets eten en drinken.  2 
 
Vasten 3 
Meedoen aan de ramadan is heel belangrijk 4 
voor moslims. Ze vinden het geen straf om 5 
te vasten. Als je niet eet en drinkt, maak je 6 
mee hoe het is om arm te zijn. En hoe het 7 
voelt om hongerig te zijn. Tijdens de 8 
ramadan denken moslims extra veel aan 9 
hun god Allah. En ze gaan vaker naar de 10 
moskee. Ook proberen ze zo min mogelijk 11 
ruzie te maken. En ze proberen niet te 12 
roddelen. Ook geven ze meer geld aan 13 
goede doelen.  14 
 
Andere datum 15 
De ramadan duurt 29 of 30 dagen. Dit jaar begint de ramadan waarschijnlijk op 16 
13 april. Maar dat is niet altijd zo. Want de ramadan begint ieder jaar op een 17 
andere datum. Elk jaar begint hij ongeveer 11 dagen eerder. Dit jaar begint de 18 
ramadan dus in de lente.  19 

 

Niet iedereen 20 
Tijdens de ramadan eten en drinken moslims overdag 21 
niets. Als de zon onder is, mag dat wel. Lang niet eten 22 
en drinken is voor kinderen best heftig. Zij hoeven 23 
daarom niet mee te doen aan de ramadan. En er zijn 24 
nog meer mensen die niet mee hoeven te vasten. Dat 25 
zijn oudere mensen, vrouwen die zwanger zijn, 26 
mensen die ziek zijn en mensen die op reis zijn. Zij 27 
mogen het vasten later inhalen. Of ze mogen iets 28 
doen voor mensen die het moeilijk hebben. + 29 
 
Het einde van de ramadan 30 
Na 29 of 30 dagen is de ramadan voorbij. Moslims vieren dan het Suikerfeest. 31 
Dat feest duurt drie dagen. Er wordt dan heel veel lekkers gegeten. En soms 32 
krijgen kinderen ook cadeautjes.  33 
 

Bron: jeugdjournaal.nl, beleven.org, nu.nl, nos.nl, hoelangduurt.nl 
 

De ramadan is voor moslims een maand om te vasten.  

de moslim = iemand die in Allah gelooft en bidt in de moskee 
 

Zij mogen het vasten later inhalen. 

inhalen = iets doen wat je nog niet hebt kunnen doen 

Vaker naar de moskee tijdens 
de ramadan 

Foto: ANP/Roos Koole 

Eten en drinken als 
de zon onder is 

Foto: ANP/Arie Kievit 
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week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Wat denk jij? Waar gaat de tekst over? 

Kijk naar de tekst. Lees de titel en de kopjes. En kijk naar de plaatjes. 

1. Waar gaat de tekst over? Wat is het onderwerp? 

 

 

 

2. Wat gaat de tekst je over het onderwerp vertellen, denk je? 

 

 

 

 

 

3. Wat weet je zelf al over het onderwerp?  

 

 

 

 

  

Deze les is een blokles. 

• Bij opdracht 1 voorspel je waar de tekst over gaat. 

• Bij opdracht 2 lees je de tekst en maak je vragen die bij de stukjes 

horen. 

• Bij opdracht 3 maak je vragen over alles wat je geleerd hebt. Dat zijn 

vragen over woorden en verwijswoorden. Ook ga je samenvatten. 

• Bij opdracht 4 kijk je terug op deze les en vorige lessen. 

• Opdracht 5 is een extra opdracht. 

 

 

. 
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week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 
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4. Luister en lees de woorden mee. 

 

ra – ma – dan 

ramadan 

 

 

o – ver – dag 

overdag 

 

 

be – lang – rijk 

belang – rijk 

belangrijk 

     

honge – rig 

hongerig 

 

 

extra 

[spreek uit: 

ek – stra] 

 

pro – be – ren 

proberen 

 

     

mogelijk 

[spreek uit: 

moo – gu – luk] 

 

rodde – len 

roddelen 

 

 

waarschijnlijk 

[spreek uit: 

waar – schijn – luk] 

     

on – ge – veer 

ongeveer  

ie – dereen 

iedereen  

in – ha – len 

in – halen 

inhalen 

     

Sui – ker – feest 

Suiker – feest 

Suikerfeest 

 

ge – ge – ten 

gegeten 

 

 

cadeautjes 

[spreek uit: 

kaa – doo – tjus] 
 

 

 Tekst lezen en vragen bij het lezen 

 

 

 

 

 

1. Lees de inleiding. 

Wat is de ramadan? 

 

 

 

 

  

Jullie gaan nu de tekst lezen. 

Luister naar je juf of meester. 
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week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 
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2. Lees het stukje Vasten. 

Waarom vinden moslims het belangrijk om te vasten? 

A. Omdat ze dan mee kunnen maken hoe het is om arm en hongerig te zijn. 

B. Omdat ze dan mee kunnen maken hoe het is om naar de moskee te gaan. 

C. Omdat ze dan niet meer bang hoeven te zijn om straf te krijgen of ruzie te 

krijgen. 

 

3. Lees het stukje Andere datum. 

De ramadan begint waarschijnlijk op 13 april. Is dat elk jaar zo? 

A. Ja, hij begint elk jaar op 13 april. Vroeger begon hij ook weleens 11 dagen 

eerder of later. 

B. Meestal begint de ramadan op 13 april. Maar hij kan ook op 29 april of 30 

april beginnen. 

C. Nee, hij begint elk jaar op een andere datum. Hij begint steeds ongeveer 

11 dagen eerder. 

 

4. Lees het stukje Niet iedereen. 

Op welk moment van de dag mogen moslims tijdens de ramadan wel eten? 

 

 

 

 

 

5. Deze vraag hoort ook bij het stukje Niet iedereen. 

Wie hoeven er niet mee te vasten? Zet een kruisje voor de drie goede 

antwoorden. 

 kinderen en oudere mensen 

 mensen die naar de moskee gaan 

 mensen die ziek of op reis zijn 

 moslims 

 vrouwen die veel kinderen hebben 

 vrouwen die zwanger zijn 
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week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 
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6. Lees het stukje Het einde van de ramadan. 

Wanneer wordt het Suikerfeest gevierd? 

 

 

 

 

 

7. Doe jij mee aan de ramadan? Of zou je mee willen doen? Waarom wel of 

niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 Andere vragen over de tekst 

1. Welke titel past ook goed bij deze tekst? 

A. Lekker eten en cadeaus bij Suikerfeest 

B. Moslims gaan bijna vasten 

C. Steeds meer mensen vieren ramadan 

 

2. Lees regel 5 en 6. Daar staat: Ze vinden het geen straf om te vasten. Wat 

betekent iets geen straf vinden? 

A. iets moeilijk vinden 

B. iets prima vinden 

C. iets spannend vinden 

 

3. Kijk in het stukje Vasten. Je leest daar de zinnen: Als je niet eet en drinkt, 

maak je mee hoe het is om arm te zijn. En hoe het voelt om hongerig te zijn. 

Welke zin past het beste ná deze zinnen? 

A. Maar dit jaar is er geen ramadan. 

B. Maar moslims doen nog meer tijdens de ramadan. 

C. Maar niemand weet hoe je moet vasten. 



pagina 5 van 7 

 

 

    

 

week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 
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4. Lees regel 17 en 18. Daar staat: Elk jaar begint hij ongeveer 11 dagen 

eerder. Waar verwijst hij naar? 

A. hun god Allah (regel 10) 

B. de ramadan (regel 17) 

C. de zon (regel 22) 

 

5. Lees regel 22. Daar staat: Als de zon onder is, mag dat wel. Waar verwijst 

dat naar? 

A. geld geven aan goede doelen (regel 13 en 14) 

B. eten en drinken (regel 21) 

C. meedoen aan de ramadan (regel 24) 

 

6. Lees regel 22 en 23. Daar staat: Lang niet eten en drinken is voor kinderen 

best heftig. Wat betekent heftig? 

A. erg of moeilijk 

B. leuk of gezellig 

C. verdrietig of eng 

 

7. Kijk in het stukje Niet iedereen. Sommige mensen hoeven niet mee te 

vasten. Wat kunnen zij later doen? Zet een kruisje voor de twee goede 

antwoorden. 

 Ze kunnen het vasten later inhalen. 

 Ze kunnen iets doen voor mensen die het moeilijk hebben. 

 Ze kunnen vaker naar de moskee gaan. 

 Ze kunnen vasten als de zon onder is. 

 

8. Kijk in het stukje Het einde van de ramadan. Wat is de beste 

samenvatting? 

A. Aan het einde van de ramadan vieren moslims drie dagen het Suikerfeest. 

B. Na de ramadan vieren moslims 29 of 30 dagen een heel groot feest. 

C. Tijdens de ramadan wordt lekkers gegeten en krijgen kinderen cadeaus. 
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week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 
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 Wat weet je nog en hoe ging het? 

1. Welk onderwerp vond je het leukst? Zet daar een kruisje voor. 

De vorige weken en vandaag heb je hierover gelezen: 

 Ruimtevaartuigen naar Mars 

 Verkiezingen in Nederland 

 Paddentrek 

 Uitbarsting vulkaan in IJsland 

 Schip met containers in Suezkanaal 

 Ramadan 
 

2. Werk nu in een groepje van drie. Denk aan de les van vandaag. 

Hieronder staan een paar kaartjes met vragen. 

• Knip de kaartjes los. 

• Vouw elk kaartje dubbel.  

• Gooi de kaartjes door elkaar.  

• Pak nu om de beurt een kaartje en geef antwoord. 

 

Vertel kort wat je in de les moest 

doen. 

Noem twee dingen die goed gingen in 

de les. 

Wat vond je het moeilijkst aan deze 

les? 
 

Wat vond je het leukst aan deze les? 

Welke opdracht vond je het 

makkelijkst? 

Wat wil je nog weten over het 

onderwerp? 
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week 14 – 5 april 2021 – opdrachten blokles niveau AA 
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 Een hennaversiering maken 

De tekst gaat over de ramadan. Meteen na het einde van het ramadan vieren de 

moslims het Suikerfeest. 

 

Bij feesten van moslims worden er vaak hennaversieringen gemaakt. Dat is ook 

zo bij het Suikerfeest. Vrouwen en meisjes versieren hun handen en voeten met 

henna. De versieringen lijken op tatoeages. Maar ze gaan er vanzelf weer af. 

 

1. Kijk naar de hennaversieringen op de foto´s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neem een apart blaadje. Teken daar je hand op. Hoe doe je dat? Leg je hand 

op het blaadje. Trek dan met een potlood een lijn om je vingers. 

 

3. Bedenk een mooie hennaversiering voor het Suikerfeest. Teken deze op de 

hand op je blaadje. 

 

4. Hebben jullie nog tijd? Dan kun je de versieringen echt op je hand tekenen. 

Of op de hand van iemand anders. Doe dat met schmink. 

 



 



 



www.lookbookeducation.com

logisch raadsel
lente

De kleinste bloem heeft gele blaadjes.

De grootste bloem heeft paarse blaadjes.

De blaadjes van de bloem met 5 blaadjes zijn niet blauw. 

Er is één bloem met blauwe blaadjes, één met gele blaadjes, 
één met paarse blaadjes en één met rode blaadjes.

Geef de bloemen de goede kleur.
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