Planning week 1
De linkjes naar de instructiefilmpjes en overige bestanden worden in dit schema verwerkt.
Dit schema wordt iedere dag voor half 9 opnieuw op de website geplaatst inclusief de juiste
filmpjes. Veel succes!
Maandag
15 min

Lezen

Vrij lezen.

30 min

Begrijpend lezen

Je ziet op de pagina's de tekst aan het
linkerdeel van de pagina, dus vóór de
stippellijn. De tekst aan de rechterkant
van de stippellijn is éxtra informatie.

De tekst

De opdrachten maak je in één document
en stuur je naar de juf wanneer je alles
klaar hebt!
Voor de kinderen van groep 7a is dat
naar juf wendie.
Opdracht voor vandaag: lees de tekst
vraag 1) wat betekent communiceren.
Zoek de omschrijving hiervan op en zet
het in eigen woorden op papier.
vraag 2) schrijf diverse vormen /
manieren op van communiceren

25 min

Spelling

Blok 3 - week 4 - les 3

instructiefilmpje

45 min

Rekenen

Groep 7A: blok 3 - week 2 - les 9.

instructiefilmpje
les 9

Groep 7B: werkblad lengtematen en
oefenen op:
https://www.rekenen-oefenen.nl/reken
en-groep-7/maten/lengtematen

instructiefilmpje
extra

Klaar? → werken aan eigen taken
30 min

Taal

1) raad het woord dat onder de rode
balk staat.
2) Vertel in min 5 regels wat dit gedicht
ons vertelt.
3) Kun je de titel bij het gedicht
verklaren?

Het raadgedicht

Stuur je antwoorden op je vragen naar je
leerkracht. Voor groep 7a is dat juf
Wendie: wvdaa@kccaleidoscoop.nl
Groep 7B stuurt het naar Ilona.

overige tijd

Engels

Logo’s ontwerpen bij het e-twinning
project. Bestand met extra uitleg

instructiefilmpje

Padlet voor inspiratie. Op vrijdag lever je
hier jouw logo in.

Dinsdag
15 min

Lezen

30 min

Begrijpend lezen

25 min

Spelling

45 min

Rekenen

Let op: groep 7A om 11.00 uur en groep
7B om 13.00 uur live via Teams!
Vrij lezen.
lees de tekst nog een keer.
In de 3e alinea staat geschreven: "Haar
ouders begrepen al snel ...... zou worden"
Zoek deze zin op.
vraag 1) welke lange weg wordt hier
bedoeld?
opdracht 2) maak de opdrachten: A en C.
Werkwoorden (blz. 80)

De tekst

instructiefilmp
je

Blok 3 - week 2 - les 9 en 10 afmaken
(Houdt het omzetschema erbij).
Daarna werken aan eigen taken. Wij kijken
na vandaag wat iedereen van de eigen
taken heeft gemaakt.
Klaar? → Keuze: oefentoets meten of
werkblad lengtematen.

40 min

Taal

oefentoets
of
werkblad
lengtematen

1) we hebben in een van onze taalthema's Strip umbrella
gesproken over Strips. Nu maak je jouw
strip bij de tekeningen die gemaakt zijn. Let
goed op wat de plaatjes je vertellen, zodat
jouw tekst klopt bij het verhaal. Kleur hem

daarna in en neem hem mee naar school,
zodra we weer naar school mogen.
Werken aan jouw logo.

overige tijd

Engels

Woensdag
15 min

Lezen

Vrij lezen.

30 min

Begrijpend lezen

25 min

Spelling

45 min

Rekenen

Zoek op:
De tekst
vraag 1) hoeveel scholen voor kinderen die
slechthorend / doof zijn, zijn er in
Nederland?
vraag 2) schrijf de namen van deze scholen
op.
vraag 3) In welke plaats / stad / dorp zijn
deze scholen te vinden?
vraag 4) Stel je voor dat jij doof zou zijn.
Naar welke dichtstbijzijnde school zou jij dan
gaan?
vraag 5) Hoe kom jij dan dagelijks naar die
school?
Blok 4 - week 1 - les 1
instructiefilm
pje
blok 4 - week 1 - les 1
filmpje
warming up

30 min

Taal

Kies één van de kaartjes waarop een
opdracht staat. Werk deze opdracht uit. We
zien graag een verhaaltje van minimaal een
half a4-tje. Stuur de tekst, uiterlijk
donderdag, naar de juf van je klas. Voor
groep 7a is dat
alandulsie@kccaleidoscoop.nl
Groep 7b stuurt het naar Ilona.
(Morgen mag je hier ook nog aan werken!)

overige tijd

Engels

Werken aan jouw logo.

instructiefilm
pje
opdracht

Donderdag
15 min

Lezen

Let op: Groep 7A: live om 10.00 uur
Groep 7B: live om 11.15 uur
Vrij lezen.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 1 - les 2

instructiefilmp
je

Spelling plus:
Instructiefilmpje hoef je niet te kijken. Maak
les 2 van het gewone werkboek en daarna
blz. 32 van het pluswerkboek.
45 min

Rekenen

blok 4 - week 1 - les 2

30 min

Taal

Maak de oefeningen bij de les, ook de
instapoefening. Maak daarna de basistaak en
eigen taken.
Opdracht van gisteren afmaken.

overige tijd

Engels

Werken aan jouw logo.

instructiefilmp
je
Denkvraag
opdracht
Padlet

Vergeet niet om jouw logo op de padlet te
plaatsen!

Vrijdag
15 min

Lezen

Vrij lezen.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 1 - les 3

instructiefilmp
je

Na de les: basispoort - staal - oefensoftware
spelling→ blok 4 - week 1 - nr. 5
(grammatica)

instructiefilmp
je

blok 4 - week 1- les 3 (deel 1)

instructiefilmp
je

45 min

Rekenen

Oefenen via junior einstein.

hulpblad
denkvraag

Daarna het werkblad maken. Schrijf de
antwoorden op papier of in een schriftje als
je geen printer hebt.

30 min

Taal

overige tijd

Engels

Op woensdag en donderdag heb je een
Puzzel
verhaaltje geschreven. Maak nu in de puzzel
een tekening over dát verhaaltje. Kleur hem
mooi in en neem hem mee naar school, zodra
we weer naar school mogen. Op school
maken we elkaars puzzel.
Werken aan jouw logo. Vandaag moet het af
zijn. Inleveren via de mail bij jouw juf en op
de padlet van Engels plaatsen.

