Planning week 2
De linkjes naar de instructiefilmpjes en overige bestanden worden in dit schema verwerkt.
Dit schema wordt iedere dag opnieuw op de website geplaatst. Meestal wordt uiterlijk om
17:00 uur het schema voor de volgende dag op de website geplaatst.
Maandag

Let op: groep 7A om 11:00 uur moment
met de jongens en om 12:00 uur
moment met de meisjes.
7B om 11:30 uur live via Teams!
● Zorg ervoor dat je zo veel
mogelijk op een centrale plek in
huis gaat zitten.

15 min

Lezen

Vrij lezen.

30 min

Begrijpend lezen

Voordat je de opdrachten van begrijpend
lezen gaat maken moet je op de volgende
zake letten:

De tekst

* Bij het maken van de vragen: lees GOED
wat er staat. Soms mag je de tekst nog niet
lezen, maar worden er wel vragen over de
tekst gesteld.

* Bij sommige vragen staat er BOVEN DE
VRAAG een uitleg gegeven, zoals bij de
laatste vraag over samenvatten. Lees dat
blokje goed!
*Let op: stap 5 hoef je niet te maken!
Succes
Lever de antwoorden in bij de juf. Deze neem
je mee naar school!!! Bewaar ze dus goed,
voor het moment dat we elkaar weer zien! Ik
hoop heel snel 

😊

Maandag:
Maak stap: 1, 2 en 3
25 min

Spelling

Blok 4 - week 1 - les 4

instructiefilmpje

Spelling plus: je hoeft het
instructiefilmpje niet te kijken. Maak les
4 opdracht 2 t/m 4 en daarna blz. 33 van
je pluswerkboek.

45 min

30 min

Rekenen

Niet vergeten! Na de les: basispoort staal oefensoftware - spelling blok 4 week 1 - spelling nr. 1.
blok 4 - week 1 - les 3

instructiefilmpje

Taal

Maak de oefeningen bij de les, ook de
instapoefening. Maak daarna de
basistaak en eigen taken. Let op: de
peiltaken moeten na les 5 af zijn.
Raadgedicht Zondagmiddag (zie link)

Raadgedicht

Vragen:
1) raad het woord dat onder de rode
balk moet staan.
2) wat bedoelt de schrijver met de 2e
alinea?
3a) Wat bedoelt de jongen / het meisje
met “Ik hou me van de domme”
b) waarom roept de jongen/meisje dit?

Stuur maandag je antwoorden naar je
juf.
Voor groep 7a is dat juf Wendie.

30 min

Engels

‘life during lockdown’. Hier mag je
morgen ook nog aan werken.
https://view.genial.ly/5ff30d8a485b460c
f9c7a816

Dinsdag
15 min

Lezen

Vrij lezen.

30 min

25 min

Begrijpend lezen

Lees de opdracht van gisteren terug.

Spelling

Maak stap 4 en 6.
Blok 4 - week 2 - les 1

De tekst

instructiefilmp
je

Oefensoftware: blok 4 - week 2 - 1
(werkwoorden)
45 min

Rekenen

Blok 4 - week 1 - les 4
Maak de oefeningen bij de les, ook de
instapoefening. Maak daarna de basistaak
en eigen taken. Let op: de peiltaken
moeten na les 5 af zijn.

40 min

Taal

Maak een elfje.
Weet je niet meer hoe het moet, klik dan
even op de link.

instructiefilmp
je

denkvraag

Hoe schrijf je
een elfje?

In zin één start je met het woord:
“Vrijheid”. Hier gaat je elfje over.
Hoe schrijf je een elfje. - YouTube
Stuur dinsdag je antwoorden naar je juf.
Voor groep 7a is dat juf Wendie
30 min

Engels

‘life during lockdown’. Zet jouw resultaten
op de padlet.

Padlet Engels

https://view.genial.ly/5ff30d8a485b460cf9
c7a816

Woensdag
15 min

Lezen

Vrij lezen.

30 min

Begrijpend lezen

Maak stap 7 van de opdracht.
Deze kun je eventueel morgen afmaken.

De tekst

25 min

Spelling

Blok 4 - week 2 - les 2

45 min

Rekenen

blok 4 - week 1 - les 5

Instructiefilm
pje

Maak de taken van les 5 zelfstandig, zo weet
je of je de doelen al goed beheerst.
Ga daarna verder met eigen taken, of maak
de vorige lessen af.

30 min

Taal

Het verhaaltje van de sneeuw en het
sneeuwklokje staat in de verleden tijd
geschreven. (zie link)

Verhaaltje
sneeuw en
het
sneeuwklokje

Schrijf het verhaaltje over, maar zet het in
de TT (tegenwoordige tijd). Denk hierbij
goed aan de regels van de TT!
De tekst kun je kopiëren en plakken. Zo kun
je de tekst aanpassen en hoef je deze niet
helemaal over te schrijven.
Stuur uiterlijk donderdag je nieuwe tekst
naar je juf.
Voor groep 7a is dat juf Wendie

overige tijd

Engels

20 min

Extra werk

Donderdag

Eventueel de opdracht van maandag en
dinsdag afmaken.
Taalzee, rekentuin, redactiesommen.nl,
spellingoefenen.nl, tafels oefenen of acadin.

15 min

Lezen

Let op: Groep 7A: live om 12.00 uur
Groep 7B: live om 11.00 uur
Vrij lezen.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 2 - les 3

Rekenen

Oefensoftware: blok 4 - week 2 - 5
(grammatica lijdend voorwerp) ← Niet
vergeten
blok 4 - week 2 - les 6

45 min

instructiefilmp
je

warming- up

Maak de oefeningen bij de les, ook de
instructie
instapoefening. Maak daarna de basistaak en
eigen taken.
denkvraag
overige tijd

Taal

Maak eventueel de opdracht van gisteren af.
Zorg ervoor dat je deze vandaag doorstuurt
naar de juf. Voor groep 7A is dit juf Wendie.

Verhaaltje
sneeuw en
het
sneeuwklokje

overige tijd

Begrijpend lezen

Maak eventueel stap 7 af van de opdracht.

20 min

Extra werk

Taalzee, rekentuin, redactiesommen.nl,
spellingoefenen.nl, tafels oefenen of acadin.

Vrijdag
15 min

Lezen

Vrij lezen.

25 min

Spelling

Werkwoorden (blz. 81) + dictee (zie filmpje)

dictee

Stuur je dictee naar de juf. Voor groep 7A is
dit juf Angela.

instructie blz.
81

Oefensoftware: blok 4 - week 2 - 2 en 3
(werkwoorden) ← niet vergeten
45 min

Rekenen

blok 4 - week 2 - les 7
Maak de oefeningen bij de les, ook de
instapoefening. Maak daarna de basistaak en
eigen taken.

30 min

Taal

Bekijk het filmpje over Beeldspraak.
1) Maak het werkblad (zie bijlage)

overig

Fitness

instructiefilmp
je
denkvraag

filmpje
beeldspraak

2) Bedenk 5 zinnen met beeldspraak.

werkblad

Ga naar: https://www.teamtalento.nl/kids

padlet

Inlogcode: 3buc20

Doe de winter fitness, laat op de padlet van
groep 7 zien welke oefeningen jij hebt
gedaan :)
Groep 7A
tekenopdracht

Gisteren tijdens het live moment hebben
jullie en tekenopdracht gekregen van juf
Angela (zie link). Je mag hier iedere dag aan
werken. De opdracht moet op 21 januari
worden ingeleverd. Deze opdracht telt mee
voor je rapport.

opdracht

