
Beste ouders van onze tweedeklassertjes, 

In onze lesopdrachten hebben we nieuwe leerstof opgenomen. We beseffen dat het 

voor sommige lessen niet zo gemakkelijk zal gaan. Daarom willen wij vooral jullie hulp 

vragen voor de onderstaande leerstof: 

- Spelling : korte, lange en andere klanken 

- Rekenen : aftrekken tot 100 met brug 

Wij hebben voor beide lessen extra bladen met uitleg bijgevoegd. 

Voor de les spelling (korte, lange, andere klank) van maandag hebben we zelf ook een 

filmpje gemaakt. Dit is de link.   https://youtu.be/O5-ppr7VfCY 

Daarnaast hebben we de uitleg die in het filmpje gegeven wordt, uitgeschreven en 

hierbij oefeningen gemaakt. Het zijn de 2 blaadjes met het medeklinkervliegtuig en de 

klinkervrachtwagen, 1 blad met oefeningen en 1 blad met de verbetersleutel . 

Voor de les van rekenen (aftrekken tot 100 met brug) hebben we een instructiefilmpje 

klaargezet op Bingel. Het instructiefilmpje zal pas op dinsdag op Bingel verschijnen. 

Daar wordt een hele goede uitleg gegeven van de oplossingswijze. Maar zij werken met 

ander rekenmateriaal. Lees daarom eerst ons blad met uitleg bij het instructiefilmpje. 

Er zal deze week nog andere nieuwe leerstof aan bod komen : 

- De hoofdletter G 

- Samenstellingen 

- Klokkijken tot op een kwartier 

- Bijvoeglijke naamwoorden 

- Woorden met gt en cht 

Hierover zetten we steeds instructiefilmpjes op Bingel. De filmpjes blijven een week op 

Bingel staan.   

Op woensdag en vrijdag zullen de verbetersleutels van de oefeningen die de leerlingen in 

hun werkboeken of op hun blaadjes maken op de website van de school verschijnen. 

Heel belangrijk !!!  We willen jullie langs deze weg gerust stellen. Het is niet erg als het 

nog niet helemaal lukt. Wij zullen deze leerstof hernemen in de klas. Maar we gaan er 

wel vanuit dat de leerlingen dit thuis al leren en oefenen.  Als er vragen zijn, aarzel niet 

om ons een mailtje sturen. Wij zullen ons best doen om op jullie vragen te antwoorden. 

Juf An, juf Kaat en juf Martien       an.martens@hetblavierke.be of 

martien.hendrix@hetblavierke.be    of   kaat.snellinx@hesbania.net (voor W.O.) 
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