WEEK 5
Hallo allemaal,
Hoe is het met jullie? Goede paasdagen gehad? Wat mooi en bijzonder dat we toch een
gezamenlijke paasviering konden bijwonen met Marcel en Lydia Zimmer.
Wij zijn alweer gekomen in de 5de thuiswerkweek. Wat duurt het allemaal lang he? Wij missen jullie:
samen in de klas, werken, leren, plezier maken, de gezelligheid en elkaar op de hoogte houden van
alles wat er speelt. Maar helaas, het gaat niet, we moeten binnen blijven en thuis aan het werk. Dat
voelt niet fijn. Gelukkig zien we dat het thuiswerken best goed gaat. Sommige dingen zullen lastig
voor je zijn omdat je het niet meteen kunt vragen, maar we zien toch dat jullie er vaak uitkomen.
Deze week gaan we videobellen met de klas. Ik stuur jouw ouders een mailtje wanneer dit is. Zorg
dat je die ochtend dan om 10 uur klaar zit achter je computer, laptop of chroomboek. Ik stuur je dan
op de mail van het prikbord een linkje die je aan kunt klikken. Zo kunnen we toch even bij elkaar zijn
en elkaar zien en spreken!
Leuk om jullie te zien!
De Bijbelverhalen van deze week:
“Maria” Johannes 20: 1-18
Opstandingsavond: Lucas 24: 13-43
Thomas: Johannes 20: 24-29
Het lied van deze week wat hierbij past: https://youtu.be/7n3AdGXVldI
Deze week is een korte week. Maandag was het 2de paasdag en vrijdag is het koningsdag. Dat
betekent dat de weektaak voor 3 dagen ingevuld staat. En voor koningsdag hebben we nog een
aantal leuke ideeen voor je verzameld.( daarvoor hoef je alleen even de link bovenin de balk te
kopieren.)
Wat je verder kunt doen:

•

Lees je lievelingsboek.

• 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 aantal super leuke spreekbeurten op film binnen!)
• En natuurlijk kan je verder gaan met jouw belevenissen van deze weken...(denk aan de
creatieve opdracht)
• pluswerk (als je dat hebt)
• Paas knutselboekje afmaken.

Maandag
13 april

2de paasdag. Je bent
vandaag vrij.

Dinsdag 14
april

Rekenen
Blok 8 week 1 les
2 basistaak en 2 eigen
taken
Taal
Blok 6 les 14
(opdracht 1,2,4 en 5)
Spelling
Blok 7 les 5-> werkboek >politie
woorden> ik hoor sie
maar ik schrijf tie
Lezen
Twee keer 15 minuten

Instructiefilmpje rekenen
https://youtu.be/COv9Zln2Ir4

Instructie filmpje spelling:
https://youtu.be/nebNSoyo_p4

Woensdag
15 april

Donderdag
16 april

Vrijdag 17
april

Klaaropdracht: 1 blz uit
werkboekje
snelrekenen
Schrijven:
volgende blz
Videobellen; zorg dat
je om 10 uur klaar zit,
je krijgt dan een link in
cloudwise.
Rekenen; Blok 8
Week 1 les 3 basistaak
en eigen taken
Taal Blok 6 les 15
Opdracht 1,2,3,4,5
Spelling Blok 7 Week 4
herhaling
(chroomboek)
Typen:
Nieuwsbegrip: andere
tekstsoort week 16
Rekenen blok8 3 eigen
taken maken
Taal: blok 6 les 16
werkboek les 6
Nieuwsbegrip:
woordenschat week 16
Spelling:Werkblad
koningsdag
Lezen: 2 x 15 minuten.

Instructiefilmpje Rekenen
https://youtu.be/H9j8Js9iOxA
Instructie Filmpje taal
https://youtu.be/tMtV9HdGkh0
Tip: als je aan het eind van een woord tsie of sie hoort dan schrijf je tie.

Let op: dit keer ALLEEN eigen taken
Instructiefilmpje taal
https://www.taal-oefenen.nl/videos/woordbenoemen/telwoordenalgemeen
Het spellingsblad vind je hier onderaan de weektaak.

Koningsspelen
Kopieer onderstaande link bovenaan in de titel balk en je krijgt leuke tips
wat je kunt doen vandaag.
VEEL PlEZIER!!
https://www.youtube.com/watch?v=Tj4qCihpACo&feature=youtu.be

Hieronder het spellingsblad voor bij de les van donderdag

Werkwoordspelling Koningsdag 1 (t.t., v.t.)
1. t.t. (dansen) Koning Willem-Alexander …………………………………… op de muziek van het orkest.
2. t.t (wachten) Ik …………………………………… tot ik aan de beurt ben voor het blikgooien.
3. v.t. (lezen) Kim …………………………………… het programmaboekje van Koningsdag.
4. t.t. (antwoorden) Jullie …………………………………… niet op mijn vraag of ik een oranje tompouce mag
eten.
5. t.t. (tekenen) Jij …………………………………… een tekening die je aan de Koning gaat geven voor zijn
verjaardag.
6. v.t. (roeren) De kok van de Koning …………………………………… in de oranje soep die hij speciaal voor
Koningsdag elk jaar maakt.
7. v.t. (zitten) Koning Willem-Alexander, Prinses Maxima en hun dochters …………………………………… in
de koets die hen naar huis bracht.
8. t.t. (kiezen) Prinses Amalia …………………………………… een mooi cadeautje voor haar vader uit.
9. t.t. (kunnen) Hij …………………………………… een grote beker winnen als hij alle spellen tijdens de
Koningsspelen wint.
10.v.t. (spelen) Ik …………………………………… de spellen samen met mijn moeder, mijn zus en een
vriendinnetje.
11.t.t. (geven) Prinses Maxima …………………………………… alle mensen die langs de weg staan een hand.
12.v.t. (tellen) Kim …………………………………… haar punten die ze tijdens de Koningsspelen had behaald.
13.t.t. (behouden) De basisschool …………………………………… de prijs voor de mooiste wagen van de
optocht.
14.v.t. (bakken) Jullie …………………………………… een lekkere oranje cake.
15.t.t. (mogen) Ik …………………………………… een mooie oranje jurk uitzoeken voor Koningsdag.

