
Dit boek gaat over een klas.

Een klas van een school.

De school is in Goes.

Dit is de klas:

Bem 

Bem is een jongen.

Hij is 13 jaar.

Rada

Rada is een meisje.

Zij is 14 jaar.

Milka  

Milka is een meisje.

Ze is 16 jaar.
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Zij leren lezen.

Mo  

Mo is een jongen.

Hij is 16 jaar.

Tuu  

Tuu is een jongen.

Hij is 17 jaar.
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Wat weet je?

De klas van Bem gaat op reis.

Ze gaan naar de hoofdstad van Nederland.

Weet jij hoe die stad heet?

Ben jij daar al geweest?

Wat heb je gezien?

Kijk

Kijk naar de tekst.

Lees nog niet.

Wat weet je al?

Lees stil

Lees een keer.

Wat weet je nu?

Lees en praat

Lees samen.

Wat snap je nog niet?

Praat er samen over.

Wat weet je nu?

1 Naar Amsterdam

1

2

3

4

8

LES 1: NAAR SCHOOL



De klas van Bem gaat op reis.

Bem leest een brief over de reis.
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Goes, 12 maart

Beste jongens en meisjes,

Lees deze brief goed.
Laat de brief ook thuis zien.

Dinsdag 27 maart gaan wij op schoolreis.

Wij gaan die dag naar Amsterdam.

Dat is de hoofdstad van Nederland.

Wij gaan kijken in de stad.
Ook gaan wij naar een museum.

Het is een museum over techniek.

Hoe gaan we?
We gaan met de bus.
De bus vertrekt bij de school.

Hoe laat gaan we?
We gaan om 8.30 uur.
Kom op tijd.
De bus wacht niet op jou!

Wat neem je mee?
Neem eten en drinken mee.
Maar liever geen snoep en chips.

Neem ook een jas mee.

Hoe laat zijn we terug?
We zijn om 17.00 uur terug.
Je bent die dag dus later thuis!

Moet je nog iets weten?
Je mag foto’s maken.
Je mag geen foto’s op Facebook zetten!

Wij hopen op een fijne dag!

Anke van den Berg
Docent ISK de Ster

ISK de Ster



Maak de vragen

1 Wanneer is de reis?

a Op 12 maart

b Op 27 maart

2 Waar gaat de klas heen?

a Naar Goes

b Naar Amsterdam

3 Hoe laat gaat de bus?

a Om half acht

b Om half negen

4 Wat neemt Bem mee?

a Eten en drinken

b Snoep en chips

5 Mag Bem foto’s maken?

a Ja

b Nee

 

In het kort

Bem praat met zijn moeder.

Ze praten over de brief.

Wat kan Bem het beste zeggen?

a We gaan met de klas op reis.

 Dat is op 27 maart.

 We gaan met de bus naar Amsterdam.

 We zijn om 5 uur terug.

b Op 27 maart ga ik niet naar school.

 Mijn docent is er niet.

 Ze gaat op reis.

 Ze gaat naar Amsterdam.
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Lees meer  

A  Lees vijf keer.

 Lees snel.

huis eten

thuis drinken

bus jongens

brief meisjes

maart techniek

wacht vertrekt

school foto

snoep hopen

B  Zet de maanden op de goede plaats.

 

  januari        
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maart

januari

juni

april

augustus

mei

december

september

oktober

februari

november

juli
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C  Zoek de vragen

Hoe gaan we? is een vraag.

Kijk in de tekst. 

Maak de vragen geel.

Hoeveel vragen zie je?

 vragen.

Wat doe jij?

Ga naar Google.

Tik: museum Amsterdam

Kies één museum.

Kijk op de website van dat museum.

Hoe heet het museum?

Wat kun je daar zien?

Maak een print.

Doe in je map.

Hoe was het?

Was de les leuk?

Wat vond je leuk?

Heb je iets geleerd? 

Wat heb je geleerd?

Wat wil je nog eens doen?
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