Groep 6A

Hallo jongens en meisjes.
Onderaan vind je het weekrooster van de 3de thuiswerkweek. We merken dat heel veel
kinderen al in een ritme zitten om elke dag hun huiswerk te maken. Hou dat vast!
Veel succes met het maken van dit alles. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje op het
prikbord bij cloudwise op de vragenpagina.
We reageren zo snel mogelijk.
ma, - juf Sandra tot 12.00 uur
Di- meester Alexander
Wo tot 12.00 uur- juf Sandra. Tot 12.00 uur
Do - meester Jaco
Vr- juf Sandra Tot 12.00 uur.
Wij proberen regelmatig wat op de chat te zetten. Di kun je vinden op het prikbord bij
cloudwise. Daar staan regelmatig mailtjes of vlogs op met nieuwtjes.
Als wij merken dat opdrachten niet worden gemaakt, of als er veel fouten zijn gemaakt,
nemen wij zelf contact op om dit te bespreken.
Spelling mag je vanaf nu in je werkboek maken ( ouders kunnen dit dan samen met jou
nakijken)en soms doen we een les op het Chromebook. Let dus goed op wat er in de
weektaak staat.
Voor taal en rekenen blijven we gewoon alles digitaal doen. Let op bij rekenen: misschien
moet je vandaag geen basistaak doen. . Dat komt omdat niet iedereen gelijk loopt. Na
vandaag is dat als het goed is opgelost.
Andere opdrachten die je kunt doen:
•
•

Werkboekje snel rekenen ( werkboekje dat bij jou thuis is bezorgd)
Jouw spreekbeurt verder afmaken. Je mag een filmpje maken van jouw spreekbeurt
en naar ons mailen. We houden gewoon het rooster aan wanneer je aan de beurt
bent. (We hebben al een super leuke spreekbeurt op film binnen!)
• En natuurlijk kan je verder gaan met jouw belevenissen van deze weken...
•
pluswerk (als je dat hebt)
• Maak een tekening over de lente en doe hem bij iemand in de bus die bijvoorbeeld
eenzaam is en wel even iets leuks kan gebruiken.
•

Hopelijk is alles duidelijk, anders horen we het graag!!

Thuisonderwijs week 3
Denk aan de creatieve opdracht, zie weektaak 1!
Maandag 30 maart

Dinsdag 31 maart

Woensdag 1 april

Donderdag 2 april

Rekenen:
Blok 7 week 2 basistaak 6
Let op als je dit al gemaakt hebt ga je naar 3 eigen
taken.
Taal:
Blok 6 les 5 (alle opdrachten)
Spelling:
Blok 7 les 1 → werkboek
Lezen:
2x een kwartier
Rekenen:
Blok 7 week 2 les 7 basistaak en eigen taken.
BEKIJK EERST DE TIP! (is
Taal:
filmpje met uitleg)
Blok 6 les 6 (opdracht 1,2,3,4 en 6)
Spelling:
Blok 7 oefenen week 1: werkwoorden
Nieuwsbegrip:
Nieuwe tekst: Andere tekstsoort.
Lezen:
2x een kwartier
Rekenen:
Blok 7 week 2 les 8 basistaak en eigen taken.
Taal:
Blok 6 les 7 (opdracht 1,2,3 en 5)
Spelling:
Blok 7 les 1 → chroombook
Lezen:
2x een kwartier.
Schrijven:
Één les. blz 18 en 19
Rekenen:
Blok 7 week 2 les 9, basistaak en eigen taken.
Taal:
Blok 6 les 8 (alle opdrachten) Typ een gedicht en
Lees het verhaal, de
maak er een tekening van en zet deze op het
themawoorden en
prikbord.
schoolwoorden van les 9
Spelling:
alvast.
Blok 7 oefenen week 2: geheugenspel, woordslang,
kaartenspel.

Nieuwsbegrip:
Nieuwe tekst: Woordsoorten
Lezen:
2x een kwartier
Schrijven:
Één les. (je mag met een gekleurde pen)
Blz 20 en 21

Vrijdag 3 april

Rekenen:
Blok 7 week 2 les 10 basistaak en eigen taken
Taal:
Blok 6 les 9: (alle opdrachten) TIP: lees het gele blok
goed door en maak gebruik van een online
woordenboek.
Spelling:
Blok 7 les 2 → werkboek
Nieuwsbegrip:
Vandaag geen les. Een kwartier lezen voor het
kilometer lezen. 15 minuten gelezen is 1km.
Lezen:
2x een kwartier

