Weektaak groep 5a week 6

Hallo kinderen van groep 5a,
Wat was het leuk om met jullie te videobellen! We hebben ervan genoten.
Graag zouden we deze week weer met jullie willen videobellen, maar dan 1 op 1. Op het
tijdstip dat je aan de beurt bent om met ons te bellen ga je naar Meet (tegel in cloudwise).
Klik op + vergadering starten of deelnemen aan vergadering. Typ daarna je eigen voornaam in
(begin met een hoofdletter). Klik op deelnemen. Als het goed is kunnen we elkaar dan zien.
Als het niet lukt, dan bellen we via de telefoon.

Hieronder vinden jullie de bellijst: let op! Er zijn wat tijden gewijzigd!
Woensdag 22 april
8.30 uur Sophia
8.45: Ruben
9.00: Divine
9.15: Lorena
9.30: Benjamin
9.45: Jeffrey
10.00: Hanne
10.30: Evan
10.45: Eya
11.00: Alicia
11:15: Lieke
11:30: Ariam
11.45: Emma
12..00: Amber

Vrijdag 24 april
9.15 Livie

9.30: Joline
9.45: Nine
10.00: Mylène
10.15: Vivian
10.30: Luuk
10:45: Fleur
11:00: Sven
11:15: Abdullah
Veel succes met het maken van jullie huiswerk. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje.
Voor taal en lezen blijven we gewoon alles digitaal doen. Spelling mag je in je werkboek
maken (dat staat er ook bij in je weektaak). Ouders mogen dit dan nakijken samen met jou.
We sturen jullie ook instructiefilmpjes. Klik hiervoor bij COOL op het prikbord.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
Daniël 1: 1 –21 Daniël aan het hof
Daniël 2: 1 - 49 De droom van Nebukadnezar
Daniël 3:

De mannen in de oven

Denken jullie ook aan je spreekbeurt??
Andere opdrachten die je kunt doen:
• Gynzykids/Squla (klokkijken, tafels of andere vakken)
• Youtube -> tafeljoggen (oefen alle tafels)
• Lenteboekje/kleurplaten/schrijfwerkboekje (met letters)
• 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. Mocht je
vorige week op het rooster staan, dan mag je dit later inleveren.
• En natuurlijk kun je verder gaan met jouw belevenissen.
We mogen nog 1 week knallen en daarna genieten van 2 weken vakantie!
HEEL VEEL SUCCES!!!!!!!!

Maandag 20 Rekenen
april
Blok 8 week 1 taak 2 + 1 eigen taak
• Klokkenboek (als je die hebt): maak 1 blz.
• Tafelboek 1 blz. (als je die hebt)
• Pluspunters: maak 1 blz. + 2 eigen taken (in ieder geval een +taak)
Taal
Blok 6 les 19 (opdracht 1, 2, 3, 4A, 4B,5A, 5B)
Blok 6 les 19 (opdracht 1, 2 3, 5A, 5B, 6)
Spelling
Blok 7 les 6 Werkboek (opdracht 1, 3, 4 (5)
Blauwe groep hetzelfde
• Blad 1 uit nieuwe oefenboekje spelling (als je die hebt)
• Verder werken aan de opdracht van juf Juliet (reisgids)
Begrijpend lezen
Blad uit Cito oefenboekje (kijk na met je ouders)

Dinsdag 21
april

Lezen:
Twee keer 15 minuten
Lees een blad uit het DMT boekje.
Rekenen
Blok 8 week 1 taak 3
Cito oefenboekje. Maak blz. 7. en kijk na
• Klokkenboek (als je die hebt): maak 1 blz.
• Tafelboek 1 blz. (als je die hebt)
• Pluspunters: maak 2 blz.
Taal
Squla/werkwoorden
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/zinsontleding/zinnen-knippen/zinsdeelvoor-de-persoonsvorm-vinden/welk-zinsdeel-vind-je-voor-de-persoonsvorm-5
Spelling
Blok 7 les 7 (oefendictee met filmpje) Werkboek
• Blad 2 uit het oefenboekje spelling (als je die hebt)
• Gynzy kids -> oefenen -> werkwoordtoetser -> tegenwoordige tijd toets 2
• Verder werken aan de opdracht van juf Juliet (reisgids)
Nieuwsbegrip
Andere tekstsoort:
Lezen:
Twee keer 15 minuten
Lees een blad uit het AVI boekje.

Gedaan

Woensdag
22 april

Lees 1 blad uit het DMT oefenboekje.
Rekenen
Blok 8 week 1 taak 4 + 1 eigen taak
• Klokkenboek (als je die hebt): maak 1 blz.
• Tafelboek 1 blz. (als je die hebt)
• Pluspunters (maak 1 blz. + 2 eigen taken)
Taal
Blok 6 toets
Blok 6 toets
Spelling
Eerst een dictee uit Gynzy: Gynzy kids -> werkboek-> Spelling > Blok 7 week 26 les 7
Gynzy kids -> oefenen -> Spelling groep 5 (naar beneden scrollen)
Nieuwbegrip:
Woordenschat:

Donderdag
23 april

Lezen:
1 keer 15 minuten vrij lezen.
Rekenen
Blok 8 week 1 taak 5a en 5b
Cito oefenboekje. Maak blz. 8 en kijk na
• Klokkenboek 1 blz. (als je die hebt)
• Tafelboek 1 blz. (als je die hebt)
• Pluspunters (maak 1 blz.) + 1 eigen taak
Taal
Blok 7 les 1(opdracht 1, A, B, 3, 4, 5)
Blok 7 les 1 (opdracht A, B, 2, 3, 4, 5)
Spelling
Blok 7 les 8 werkboek (opdracht 1, 2, 3, 4)
Blok 7 les 8 werkboek (opdracht 2, 3, 4, 5) + werk verder aan je reisgids
Nieuwsbegrip
Squlaquiz
Schrijven
1 blz.
Lezen:
1 keer 15 minuten vrij lezen.
Lees een blad uit het AVI boekje.
Lees 1 blad uit het DMT oefenboekje.

Gedaan

Vrijdag 24
april

Rekenen
Blok 8 week 1 taak 6 + 1 eigen taak
• Klokkenboek 1 blz. (als je die hebt)
• Gynzy kids -> oefenen -> Pacman-sommen (kies minimaal 4 tafels)
• Pluspunters (maak 1 blz.) + 1 eigen taak extra
Taal
Blok 7 les 2 (opdracht 1, 2, 3A, 3B, 4)
Blok 7 les 2 (opdracht 2, 3A, 3B, 4, 5)
Spelling
Oefendictee
Blok 7 les 9 - werkboek (opdracht 1, 2, 3, 4)
Blok 7 les 9 – werkboek (opdracht 2, 4, 5, 6) + werk verder aan je reisgids
Lezen:
1 keer 15 minuten vrij lezen.
Lees een blad uit het AVI boekje.
Lees 1 blad uit het DMT oefenboekje.

