Dag lieve kids,
Het is alweer de zesde week van het thuisonderwijs. Nog een weekje hard werken en dan
hebben jullie lekker twee weken vakantie. Dat hebben jullie ook echt verdiend, jullie werken zo
hard thuis. Wij gaan jullie steeds meer missen. Deze week is een spannende week, we horen
hoe het na de vakantie verder zal gaan met het onderwijs in Nederland. Voor ons is dit
ook spannend.. We houden jullie op de hoogte.
We hopen dat jullie afgelopen vrijdag een leuke dag hebben gehad. Volgens mij hebben veel
gezinnen er een leuke feestdag van gemaakt. We hebben veel leuke foto´s en zelfs filmpjes
binnengekregen. Wij vinden het erg leuk om berichtjes van jullie te krijgen, zien we jullie ook
weer even😉!
Deze week zijn er ook weer momenten voor videobellen. Van juf Simone staat op donderdag al
ingepland. Voor juf Melanie en meester Alexander komt op prikbord te staan.
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
De kinderen van het plusgroepje moeten de opdracht vandaag inleveren. Juf Juliet bekijkt het
dan, donderdag krijgen jullie weer een superleuke opdracht van haar via Cloudwise.
Deze week zit er ook weer een creatieve opdracht in de weektaak. Voor deze opdracht heb je
strijkkralen nodig. We hopen dat jullie die in huis hebben.
In de vakantie vieren is het Koningsdag, dit wordt in Nunspeet gevierd in aangepaste vorm. We
hebben begrepen dat er een leuke wedstrijd is voor de kinderen, doen jullie mee?
Maak een mooie kroon, zet deze op en maak een originele foto. Stuur deze foto met jouw
kroon naar: oranjeverenigingnunspeet@gmail.com. De foto´s worden op de website geplaats
en later worden de winnaars bekend gemaakt. Natuurlijk krijgen de winnaars een leuke prijs.
Voor deze week is dit de planning qua verdeling van de leerkrachten:
Ma, di en wo: juf Melanie en meester Alexander
Do en vrij: juf Simone
Veel succes deze week weer...
Groeten meester Alexander, juf Melanie en juf Simone
P.S. Wij weten dat het soms best lastig is om zolang thuis te
zitten. Je klasgenoten, familie, vrienden en school te moeten
missen en dat je je misschien soms wel alleen voelt.
Weet dan dit:

Weektaak week 6 20 april – 24 april
Lied van de Week: Wilhelmus

Maandag
20 april

Rekenen
Gedaan
Blok 8 maak drie eigen taken van deze
week
Gynzykids: werelden, vermenigvuldigen en
delen, automatiseren tafels 1 t/m 10)
Taal
Blok 6 les 18
Gynzykids: Kies werelden grammatica,
taalkundig ontleden, woordsoorten, a, b en
c op 75% of meer.
Lezen: 2x een kwartier
Schrijven
Volgende les

Dinsdag 21 Rekenen
april
Blok 8 week 2, les 5
Taal
Blok 6 les 19 (opdracht 1, 2, 4
en5) chroombook
Spelling
Blok 7 les 7 werkboek
Nieuwsbegrip
Basisles (week 17)
Lezen:
1 keer 15 min.
Woensdag Rekenen
22 april
Blok 8 week 2 les 6, basistaak en 2 eigen
taken.
Taal
Blok 6 toets ga naar mijn klas,taal op
maat, toetsen, thematoets 6A en 6B. Heel
veel succes!!!!!:)
Spelling
Blok 7 les 8
Lezen:
1 x keer 15 minuten
Donderdag Videobellen via Meet, inlogcode: groep5en6
23 april
Groep 5 11.00 uur
Groep 6 13.00 uur

Rekenen

Taalfilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=FUWJeYDgPRE
Spellingfilmpje: Les 7 maak je vandaag. Pak je
werkboek erbij en kijk naar dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=fdsHJfpY2es

Gedaan
Rekenfilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=anSgIhxDMU0
12:4 =3 120:4=30
120 is 10 keer zoveel, dus 4 ook 10 keer zoveel, is dus
30

Kijk nog eens het filmpje van gisteren terug.
Gedaan

Blok 8 week 2 les 7, basistaak en 2 eigen
taken
Taal
Blok 7 les 1 (opdracht 2,
3, 4 en 5 chroombook
Spelling
Blok 7 les 9
Nieuwsbegrip
Woordenschat (week 17)
Extra: Knutselen

Vrijdag 24 Rekenen
april
Blok 8 week 2 les 8, basistaak en 2 eigen
taken
Taal
Blok 7 les 2 (opdracht 1, 2 ,3 en
4) werkboek
Nieuwsbegrip: Squlaquiz
Lezen:
1 x keer 15 minuten

En dan nu....vakantie!!

Een nieuw blok, blok 7! Lees eerst
de themawoorden goed door, voordat je de
les maakt.

Filmpje knutselen:
https://www.youtube.com/watch?v=ffQqjrh_DYI
Als je op deze link klikt zie je genoeg ideeën...
https://www.ladylemonade.nl/strijkkralenvoorbeelden-knutselen-figuren/

Gebruik de themawoorden erbij.

Fijne vakantie!!!

