Maandag
23 maart
Blok 5
Les 1/Taak 1
Blok 1
Week 1
Les 1 en 2

Dinsdag
24 maart
Blok 5
Les 2 / Taak 2
Blok 1
Week 1
Les 3 en 4

Grammatica ( gynzy
kids)

Redekundig
ontleden:
zinsdelen

Jeugdjournaal
nieuwsbegrip
kijken
+ ‘Woorden’
opdrachten
maken
Redekundig
ontleden:
zinsdelen

Taalkundig
ontleden:
Woordsoorten

Taalkundig
ontleden:
Werkwoorden

Taalkundig
ontleden:
verwijswoorden

Je maakt op GYNZY kids steeds in
ieder geval 2 oefeningen per dag.
Meer mag altijd

Woordenschat ( gynzy
kids)

Thema onder
de grond

Thema onder
de grond

Thema onder de
grond

Thema onder de
grond

Thema onder de
grond

Je maakt op GYNZY kids steeds in
ieder geval 2 oefening per dag. Meer
mag altijd

Wereldoriëntatie
(Mijn klas)

Aardrijskunde
Hoofdstuk 1
Landschappen
in Europa
Les 1 Boeren
in Frankrijk

Geschiedenis
Hoofdstuk 4:
Tijd van
steden en
staten
Les 1: In de
haven van
Zwolle

Verkeer:
Hoofdstuk 1: Jij
in het verkeer
Les 1: Fijn voor
fietsers

Natuur en
techniek
Hoofdstuk 1:
Warmte in huis
Les 1: Te warm of
te koud

Weektaak 2
23-03 t/m 27-03
Rekenen
(Gynzy Kids)
Spelling
Spelling op maat
(Gynzy Kids)
Nieuwsbegrip week 13

Woensdag
25 maart
Blok 5
Les 3 / Taak 3
Blok 1
Week 2
Les 5 en 5D

Donderdag
26 maart
Blok 5
Les 4 / Taak 5
Blok 1
Week 2
Les 6 en 7

Vrijdag
27 maart
Blok 5
Les 5
Blok 1
Week 2
Les 8

‘Andere
tekstsoort’
opdrachten
maken

Opmerkingen

Dit zijn geen herhalingslessen;
bepaalde categorieën kunnen wel
herhaald worden.
Denk aan het rustig doorlezen van de
tekst, vóórdat je de opdrachten gaat
maken.

Boekendoos

Lezen
Corona-journaal

Klaar???

Zorg dat je deze week je boek hebt uitgelezen en je schets van je boekendoos af hebt.
Het is mooi als je al een begin kan maken met je samenvatting en/of mening van elk 150
woorden.
Lezen boek voor boekendoos
Maak elke dag een korte-corona update, die je, als we weer op school zijn, deelt met de
klas.
Denk aan een dagboek, tijdschrift, poster, strip, verhaal of vlog.
Op gynzy kids staan bij taken trainings oefeningen om te doen. Deze week oefenen met
topo en metriek stelsel.
Spelling oefenen Mijn Klas
Werken aan eigen taken (t/m blok 6 afmaken)
Oefenen voor verkeersexamen op www.examen.vvn.nl
Typen of Duolingo
Werk van Cheetah groep

Probeer écht minimaal 3 uur per dag
bezig te zijn met de verwerking van
de vakken. Ben je eerder klaar, ga
dan serieus bezig met het extra
werk dat we voor jullie opgeven.
SUCCES EN PLEZIER!!
Ennuh, let een beetje op elkaar!

*Iedereen kan starten met deze weektaak. De kinderen met eigen extra werk krijgen dinsdag bericht over compacten/verrijken.

