Weektaak 5 thuisonderwijs

Goedemorgen jongens en meisjes van groep 5b en 6b,

We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van het prachtige Paasfeest afgelopen
woensdagavond en natuurlijk het afgelopen weekend samen met je gezin.
Heb je het paasfeest van Marcel en Lydia gemist dan kan je de link krijgen via je pa en/of ma.
Deze is naar hen gestuurd via Parro.
Deze week naast tweede Paasdag (maandag) is er aan het eind van de week op vrijdag de
jaarlijkse Koningsspelen. In het weekrooster staat iets beschreven. Deze dag mag je lekker
sportief aan de gang en natuurlijk wel in je oranje outfit !
We hebben er alweer 4 weken thuisonderwijs opzitten. Hopelijk hebben jullie een beetje
ritme gekregen bij het maken van al jullie werk.
Wij vonden het erg fijn om jullie allemaal weer gesproken te hebben afgelopen week. Deze
week krijgen jullie weer een telefoontje van ons.
Ook hebben we een filmpje binnen van de spreekbeurterg van Siem! Leuk!
Hieronder zien jullie weer de nieuwe opdrachten voor deze week. Veel succes met het maken
van dit alles. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje. We willen dit graag op vaste tijden
doen:
Op maandag -woensdag van 9.00-11.30 uur bij juf Melanie of meester Alexander
Op donderdag van 9.00-11.30 uur bij juf Simone
Op vrijdag mag je samen sporten met koning … o nee meester Alexander
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

Voor taal en lezen blijven we gewoon alles digitaal doen. Bij spelling kan dit wisselen, kijk goed
wat op de weektaak staat!!
Kijken jullie ook elke dag de Henkie show?: https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijksehenkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer Dit is een superleuk online kinderprogramma
voor jou! Op deze site staan hele leuke filmpjes om samen met je gezin naar te kijken. Voor
dit programma is er een tegel op cloudwise aangemaakt!
Ook geeft Amazing kidsenteens danslessen met leuke liedjes!! Jullie ook wel bekend!

De kinderen van de plusgroepjes kunnen contact maken/leggen met juf Juliet via Cloudwise
en verder gaan met de leuke opdracht over onze mooie dorp Nunspeet.
Andere opdrachten die je kunt doen:
•
•
•

•

Gynzykids/Squla (klokkijken, tafels)
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.
Stond je vorige week op het rooster, dan mag je dit later inleveren.
En natuurlijk kun je verder gaan met de creatieve opdracht.

HEEL VEEL SUCCES!!!!!!!!

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
Schrijven: volgende les
Woensdag 15 Rekenen; Blok 8
april
Week 1 les 3 basistaak en 1 eigen taak
Taal Blok 6 les 15
Opdracht 1,2,3,4,5

Instructiefilmpje rekenen
https://youtu.be/COv9Zln2Ir4

Instructie filmpje spelling:
https://youtu.be/nebNSoyo_p4
Instructiefilmpje Rekenen
https://youtu.be/H9j8Js9iOxA
Instructie Filmpje taal
https://youtu.be/tMtV9HdGkh0

Donderdag 16
april

Vrijdag 17
april

Spelling Blok 7 Week 4 herhaling (chroomboek)
Typen:
Nieuwsbegrip: andere tekstsoort week 16

Tip: als je aan het eind van een
woord tsie of sie hoort dan
schrijf je tie.

Rekenen blok8 3 eigen taken maken van week 1
Taal: blok 6 les 16
werkboek les 6
Nieuwsbegrip: woordenschat week 16
Spelling: werkblad Koningsspelen
(staat onder deze weektaak, antwoorden mag je
insturen of op papier schrijven)
Lezen: 2 x 15 minuten.

Let op: dit keer ALLEEN eigen
taken
Instructiefilmpje taal
https://www.taaloefenen.nl/videos/woordbenoe
men/telwoorden-algemeen

Koningsspelen
Kopieer deze 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
Vandaag komt er ook een opdracht op
Cloudwise, houd Cloudwise goed in de gaten
vandaag....
En

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.

