
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag

30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Maart                 2015 

Soek 5 oe-woorde 
in ‘n leesboek,  

Maak sinne* 
daarmee. 

Lees jou oe-sinne vir ‘n 
maat.  Kan julle ‘n 
woord kry wat met                                                                         

elke oe-
woord rym?   

   *Graad 2’s maak sinne met 5 
woorde of meer.  Graad 3’s maak 
sinne met 7 woorde of meer daarin. 

Maak flitskaarte 
met jou oe-

woorde.  Flits dit 
vir ‘n maat .

Dink aan 5 woorde 
met die ou-klank 
daarin.  Kan jy ‘n 

rympie daarmee 
maak?

Soek 10 ou-woorde in 
‘n ou tydskryf.  Skryf 
dit neer — elke woord 

kry ‘n nuwe 
kleur.

Soek 5 ui-woorde in 
die klas se leesboeke.  
Skryf spogsinne 

daarmee.

Kies 5 nuwe ui-woorde.  
Teken ‘n prent wat 
hierdie ui-dinge in het 

en skryf die 
byskrifte.

Lees al die ui-sinne en 
woorde in jou prent 
met ‘n diep stem vir 

jou maat.

Skryf 10 ie-woorde 
neer.  Soek in ou 
tydskrifte vir nuwe 

idees.

Kyk, bedek en 
skryf jou ie-woorde 
in verskillende kleu-

re neer.
Kies 5 ie-woorde en 

maak spogsinne daar-
mee.  Onthou om bo   
en onder aan die lyne 

te raak.   

Skryf 5 eu-woorde 
neer.  Maak sinne 

met deur, seun, 
geut en gebeur.   

Lees jou eu-woorde 
vir ‘n maat.  Wat 

beteken neurie en 
vreugde?  Vind uit.   

Soek 5 ei-woorde in 
jou klas se leesboeke. 

Skryf die woorde in 
bontkleure neer.   

Maak spogsinne 
met die ei-woorde. 

Kan jy aan nog 5 
woorde dink?  

Lees al jou  sinne wat 
jy hierdie maand 

geskryf het.  Lees jou 
mooiste sinne vir 
Mamma /Pappa.   

Gaan deur al jou 
Maart-woorde.  Kies 

2 van elke soort.  
Skryf hulle neer.  

Nou ken jy jou 
tweeklanke. 

Lekker rus en 
lekker lees!  

Wat gaan jy in die va-
kansie doen?  Skryf vir 

jou juffrou ‘n briefie 
waarin jy jou drome en 

wense neerskryf.

Speel “snap” met al 
die oe-flits-woorde, 

oe-woorde, ens.  


