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              Voorbereiding toets  

 

Les 2: De klas van Mo en Mie 

 

Opdrachten 

 Trek een lijn van de deur naar de computers. 

 Mie zit het dichtst bij de deur. Zet een X op haar plaats. 

 De juf staat aan het bord. Teken een O. 

 Hoeveel kinderen zitten er in de klas?   _________ 
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Les 6: De school van Mo en Mie 

Opdrachten op de plattegronden 

 Neem de plattegronden op pagina 6. 

 Kleur de derde kleuterklas groen. 

 Kleur het secretariaat blauw. 

 Kleur de bergplaats op de eerste verdieping oranje. 

 Kleur de EHBO-ruimte paars. 

 Kleur de kapstokken van het derde leerjaar rood. 

 

Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 de benedenverdieping de eerste verdieping 

de eetzaal   

de zorgklas   

het secretariaat   

de stookplaats   

 

 

Les 7: De groene school 

Wat past bij de eik? 
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Welke dieren lusten eikels? 

 

 

Welke boom is een berk? 

 

 

Los op. 

1. In welke struik maken merels hun nest? 

_____________________________________________________________ 

2. Wat is het lievelingseten van een merel? 

_____________________________________________________________ 

3. Welke kleur heeft de mannetjes-merel? 

_____________________________________________________________ 

4. Welke kleur heeft de vrouwtjes-merel? 

_____________________________________________________________ 
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Vergelijk met  de merel. 

 = merel = merel 

Er is geen verschil tussen een mannetje en een 

vrouwtje. 

  

Roodborstjes eten insecten.   

Het roodborstje kan mooi zingen.   

 

De bek van een roodborstje lijkt op … 

 

Bij welke slak? Kruis aan. 

 huisjesslak naaktslak 

Ik maak een spoor van slijm.   

Ik stop me weg in mijn huisje.   

Ik voel met mijn sprieten.   

Mijn ogen staan op een ‘stokje’   
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Welk dier is de vijand van de slak? 

 

 

Kruis het lieveheersbeestje aan. 

 

Kruis aan wat juist is. 

 

 Let op! De teksten in je werkschrift op pagina 17 tot 

en met pagina 22 zijn ook zeer belangrijk. Oefen deze 

goed in. Vraag aan mama of papa om dit samen in te 

oefenen! 

Oefen zeker ook nog eens op de site! Hier staan hele 

goede oefeningen op i.v.m. de plattegronden. 

Succes! 
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benedenverdieping 

 

eerste verdieping 

 


