Dag jongens en meisjes.
We hebben gezien dat jullie heel hard gewerkt hebben afgelopen week (en jullie vaders en
moeders ook😉) Super goed!!!
Hieronder zien jullie weer de nieuwe opdrachten voor deze week voor jullie groep.
Voor deze week zijn eigen taken gepland met rekenen. Taken waarvan wij zien dat jij daar
nog extra mee moet oefenen, hebben we toegevoegd. We verwachten dat alle eigen
taken van blok 5 week 3 af zijn as dinsdag 24 maart.
Veel succes met het maken van dit alles. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje. We
reageren zo snel mogelijk.
As maandag 23 maart probeer ik je te bellen. Jullie kunnen dan vertellen hoe het thuiswerken
gaat.
Voor taal en rekenen blijven we gewoon alles digitaal doen. Spelling doen we nu nog digitaal
en gaan we binnenkort in het werkboek doen.
De verhalen die we deze week uit de Bijbel zouden vertellen zijn:
Mattheus 20: 1-19 Arbeiders in de wijngaard
Mattheus 17: 1-13 De verheerlijking op de berg
Mattheus 16: 13-28 Wie is Hij?
Deze verhalen kun je natuurlijk ook samen lezen. Kijk maar wat lukt en haalbaar is.
Andere opdrachten die je kunt doen:
 Gynzykids/Squla (klokkijken, tafels,deelsommen)
 Jouw spreekbeurt verder afmaken. Je mag een filmpje maken van jouw spreekbeurt
en naar ons mailen. Dan krijg je ook een cijfer. We houden de volgorde aan wanneer je
ingepland staat
 En natuurlijk kan je verder gaan met jouw belevenissen van deze weken...

pluswerk (als je dat hebt) krijg je nog bericht van.
Hopelijk is alles duidelijk, anders horen wij het graag!!

HEEL VEEL SUCCES!!!!!!!!

Maandag Rekenen:
23 maart Blok 5( week 3) eigen taken.
Taal: Thema 6 Vrij: Klik op mijn klas
>taalopmaat>6a>les>groep6(beetje
bovenaan)>deelB>thema6>woordenschat
Spelling:
Blok 6 oefenen week 1 werkwoorden/zinnen maken
Lezen:
. Een kwartier lezen uit je favoriete boek
Dinsdag 24 Rekenen:
maart
Blok 5(week 3) eigen taken.

Taken die je nog extra
moet oefenen zijn
toegevoegd.

Een nieuw game:
Dit verhaal ga je lezen en
daarna
de themawoorden
en schoolwoorden lezen
Toegevoegde eigen
taken afmaken

Taal: Thema
6 VRij :klikopmijn klas>taalopmaat >6a>groep6>deelB>thema6>les1 Extra:5 en 6
woordenschat opdracht1,2,3
Spelling: Herhaal blok 6 oefenen week 1 sterrendans
Lezen: kwartier
Woensdag Rekenen: Blok 7 (week 1) basistaak 4 en eigen taken.
25 maart
Taal: Thema 6 Les 2 (woordenschat) opdracht 1,2,3,4
Spelling: Blok 6 oefenen week 2 :geheugenspel/zinnen
maken/werkwoorden.
Nieuwsbegrip: Nieuwe tekst, onderdeel andere tekst soort.
Lezen: Lees een kwartier uit je favoriete boek
Donderdag Rekenen: blok 7 week 1 Basistaak 5 en eigen taken.
26 maart
Taal: Thema 6 les 3 opdracht 1,2,3.
Spelling: blok 6 oefenen week 3.
Blok 6 oefenen week 3 werkwoorden/zinnen maken
Lezen: kwartier
Vrijdag 27 Rekenen: blok 7 week 2 basistaak 6 en eigen taken
maart
Taal: Thema 6 les 4 opdr1,2,3
Spelling: blok 6 oefenen week 3 woordslang
Nieuwsbegrip: Nieuwe tekst, onderdeel woorden

Toegevoegde taken die
je nog af moet maken.

