Weektaak 3 thuisonderwijs

Goedemorgen jongens en meisjes van groep 5b en 6b,
We hebben er alweer 2 weken thuisonderwijs opzitten. Hopelijk hebben jullie een beetje
ritme gekregen bij het maken van al jullie werk.
Wij vonden het erg fijn om jullie allemaal even gesproken te hebben. Deze week krijgen jullie
weer een telefoontje.
Ook hebben we al twee filmpjes binnen van spreekbeurten, erg leuk!!
Hieronder zien jullie weer de nieuwe opdrachten voor deze week. Veel succes met het maken
van dit alles. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje. We willen dit graag op vaste tijden
doen:
Op maandag -woensdag van 9.00-11.30 uur bij juf Melanie of meester Alexander
Op donderdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur bij juf Simone
Voor taal en lezen blijven we gewoon alles digitaal doen. Bij spelling kan dit wisselen, kijk
goed wat op de weektaak staat!!
Kijken jullie ook elke dag de Henkie show?: https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijksehenkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer Dit is een superleuk online kinderprogramma
voor jou! Op deze site staan hele leuke filmpjes om samen met je gezin naar te kijken. Voor
dit programma is er een tegel op cloudwise aangemaakt!
Ook geeft Amazing kidsenteens danslessen met leuke liedjes!! Jullie ook wel bekend!
Voor de creatieve kinderen hebben we er ook een knutselopdracht bijgedaan deze week. Dit
is natuurlijk niet verplicht, gewoon als je het leuk vindt. Wc-rollen heb je vast wel in huis 😉
De kinderen van de plusgroepjes krijgen vandaag van juf Juliet via Cloudwise een leuke
opdracht voor deze week.
Andere opdrachten die je kunt doen:
•
•
•

•

Gynzykids/Squla (klokkijken, tafels)
Werkboekjes klokkijken/tafels (sommige kinderen hebben deze boekjes al mee naar
huis)
Jouw spreekbeurt verder afmaken. Je mag een filmpje maken van jouw spreekbeurt
en naar ons mailen. Dan krijg je ook een cijfer. We houden gewoon het rooster aan.
Stond je vorige week op het rooster, dan mag je dit later inleveren.
En natuurlijk kun je verder gaan met de creatieve opdracht.

HEEL VEEL SUCCES!!!!!!!!

Thuisonderwijs week 3
Denk aan de creatieve opdracht!
Maandag
30 maart

Dinsdag 31
maart

Woensdag
1 april

Rekenen:
Blok 7 week 1 basistaak 5a en 5b en minimaal 1 eigen taak.
Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes
Probeer ook op squla de tafels te oefenen (niet langer dan 45
min.)
Taal:
Blok 6, les 6 (opdracht 1,2,3,4)
Plusgroep: opdracht 1 t/m 5
Spelling:
Blok 7 les 1 → werkboek
Nieuwsbegrip:
Vandaag geen les. Een kwartier lezen voor het kilometer lezen. 15
minuten gelezen is 1km.
Lezen:
2x een kwartier
Rekenen:
Blok 7 week 2 basistaak 6 en minimaal 2 eigen taken.
Mijn klas/Ambrasoft rekenen&taal / tafel 1-10 / tafeltalent.
(max. 45 min.)
Taal:
Blok 6, les 7 (opdracht 1,2,3,4,5, ook de controlevragen)
Opdracht 4 kun je samen met een ouder of broer/zus doen.
Spelling:
Blok 7 oefenen week 1: werkwoorden
Nieuwsbegrip:
Onderdeel Andere tekstsoort
Lezen:
2x een kwartier
Rekenen:
Blok 7 week 2 basistaak 7 en minimaal 1 eigen taak.
Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes (max. 45 minuten)
Taal:
Blok 6, les 8 (opdracht 2, 3, 4)
Spelling:
Blok 7 les 2 → werkboek
www.spellingoefenen.nl-kies oefenen-groep-spellingcategorie –
open lettergreep (10 min.)
Lezen:
2x een kwartier

Henkieshow
(tegel op
cloudwise)
Bekijk eerst dit
filmpje voordat je
met taal begint!!
https://www.you
tube.com/watch?
v=tS-PSc-vEsY
En / Of
https://www.you
tube.com/watch?
v=zv111YyycoY
Henkie show

Donderdag
2 april

Vrijdag 3
april

Schrijven:
Volgende les
Rekenen:
Blok 7 week 1 basistaak 8 en minimaal 2 eigen taak.
Taal:
Blok 6, les 8a Woordenschattoets.
Spelling:
Blok 7 oefenen week 2: geheugenspel, woordslang, kaartenspel.
Nieuwsbegrip:
Onderdeel Woordenschat (als je die nog niet had gedaan)
Lezen:
2x een kwartier
Rekenen:
Blok 7 week 1 basistaak 9 en minimaal 2 eigen taken.
Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes (max. 45 minuten)
Taal:
Blok 6, les 9 (opdracht 1,2,3,4, ook de controlevragen)
Plusgroep: opdracht 1,2,3,4,5
Spelling:
Blok 7 les 2 → werkboek
www.spellingoefenen.nl-kies oefenen-groep-spellingcategorie –
open lettergreep (10 min.)
Nieuwsbegrip:
Vandaag geen les. Een kwartier lezen voor het kilometer lezen. 15
minuten gelezen is 1km.
Schrijven:
De volgende les met een gekleurde pen.

Lees het verhaal,
de
themawoorden
en
schoolwoorden
van les 9 alvast
door.

