Beste ouders en kinderen van groep 5,
Betreft: schoolwerk 18 maart t/m 20 maart
Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de overheid/RIVM is de situatie zo dat wij als
leerkrachten genoodzaakt zijn om uw zoon/dochter op afstand onderwijs aan te bieden.
We zijn als team en daarna met de leerkrachten van groep 5 bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe
we dit willen gaan invullen. Het schoolprogramma voor komende week hebben we met elkaar
doorgenomen.
De kinderen werken in cloudwise (dit zijn ze ook gewend op school). Voor inloggen zie website.
Het programma ziet er als volgt uit:
We beginnen met herhaling om er een beetje in te komen.

Rekenen: Tegel Pluspunt 4
Basistaken (als deze nog niet af zijn) en de eigen taken van Blok 5 in zijn geheel.
Tips voor extra oefening :
youtube -> tafeljoggen (oefen de tafel van 7 en 8)
Redactiesommen.nl -> meteen oefenen -> groep 5

Spelling: Tegel Mijn Klas -> mijn producten - > Spelling op Maat -> Oefenen -> Groep 5-> Blok 5 ->
week 1
Tips voor extra oefening:
www.spellingoefenen.nl (oefen alvast de categorieen s/z, f/v)
www.leestrainer.nl -> groep 5 -> eigen woordenlijst -> vul max. 20 eigen woorden in. Voer o.a.
woorden in van het spellingdictee (het boekje die de kinderen al thuis hebben).
Taal: Tegel Mijn Klas -> Mijn producten -> Taal op Maat -> Blok 5 -> les 19 t/m 22 en les 24 als
extra uitloop.
Tips voor extra oefening:
taal-oefenen.nl -> groep 5
Nieuwsbegrip: Tegel Nieuwsbegrip -> Kies andere tekstsoort of woorden ->
Lees eerst de tekst goed.
Onderaan de tekst: bij Andere tekstsoort: klik op oranje balkje oefenen
Bij de les Woorden klik op oranje balk woordenoverzicht.
Dit is nieuw. Misschien moet je even zoeken maar probeer het maar.
Onderwerp: Corona virus in Nederland (Let op: deze les is vanaf dinsdagmiddag beschikbaar.

Lezen: Lees per dag 2 keer een kwartier uit je favoriete boek, strip, tijdschrift.
Tips voor extra oefening:
https://www.begrijpend-lezen-oefenen.nl/begrijpend-lezen-groep-5

Creatief:
Maak een verslag van de komende drie weken hoe je deze hebt beleefd/doorgebracht ed. Dit kan
middels een vlog, dagboek, collage, poster, strip, verhaal. Wat je hebt gemaakt ga je presenteren
aan de klas wanneer de school weer open is.

Belangrijk!
Wanneer er vragen zijn, is contact mogelijk via mail, parro of telefoon.
Voor de kinderen is er de mogelijkheid om via berichten in Cloud (klik op prikbord en dan nieuw
bericht) contact te hebben met de juf/meester. De juf/meester kan ook berichten sturen naar de
kinderen. Kijk regelmatig even of je berichten hebt.
Alle resultaten van de gemaakte lessen zijn zichtbaar voor ons als juffen en meesters.
Rekenen:
Gedaan:
Blok 5 week 1 basistaken en eigen taken.
Taal:
Blok 5 les 19: Herhaling Opdracht 1-5.
Spelling:
Blok 5 oefenen week 1: zinnen maken,
woordslang, kaartenspel
Nieuwsbegrip:
Tekst “Het coronavirus in Nederland”
onderdeel: Andere tekstsoort.
Donderdag 19 maart
Rekenen:
Blok 5 week 2 basistaken en eigen taken.
Taal:
Blok 5 les 21: Extra opdrachten
Opdracht 1, 2, 3, 4, 6 en 8
Spelling:
Blok 5 oefenen week 2: woorden slepen,
zinnen maken, kaartenspel.
Nieuwsbegrip:
Tekst “Het coronavirus in Nederland”
onderdeel: Woorden
Vrijdag 20 maart
Rekenen:
Blok 5 week 3 eigen taken.
Taal:
Blok 5 les 22: Extra opdrachten
Opdracht 1, 2, 3, 6, 7 en 8
Spelling:
Blok 5 oefenen week 3: Geheugenspel,
Sterrendans, Juiste plaatje.
Nieuwsbegrip:
Tekst “Het coronavirus in Nederland”
onderdeel:
Woorden. Eventueel de Squla quiz.
Wanneer er vragen zijn, is contact mogelijk via mail, parro of telefoon
Alle resultaten van de gemaakte lessen zijn zichtbaar voor ons als juffen en meesters.
Woensdag 18 maart

Heel veel plezier en succes met je lessen vanuit je stoel, bed, bank of je bureau.
Hartelijke groet,
Juf Josephine en juf Lianne
Juf Simone, juf Melanie en meester Alexander

