Beste ouders van groep 3,
Via Snappet kunnen de leerlingen deze week de lessen maken die aangeboden worden in week 20.
Via Gynzy kunnen de kinderen dagelijks een aantal reken en lees opdrachten maken. We adviseren
per activiteit ongeveer 15 minuten in te plannen.
Deze week zijn er weer nieuwe woordjes om mee te flitsen. We starten op 5 seconden, later in de
week zullen we deze aanpassen naar 3,5 seconden.
Ook kan er deze week geoefend worden met de hele en halve uren op de digitale klok.
Via de website van Veilig Leren Lezen kunnen de kinderen van kern 8 de lessen 3,4,5, en 6 oefenen.
Het is heel belangrijk om de woordrijtjes van Veilig & Vlot te blijven lezen!
En de woordjes schrijven van bladzijde 9 van download.
Zon kinderen kunnen de stof op hun eigen niveau downloaden.
Wij adviseren uw kind dagelijks ongeveer 15 minuten hardop te laten lezen.
Daarnaast is het leuk uw kind dagelijks een kort dagboek bij te laten houden, want dit is immers een
bijzondere situatie. En zo oefenen ze gelijk met schrijven. Dit kan ook met foto’s van de kinderen
zelf/ uit de krant en/of tekeningetjes.
Als creatieve opdracht willen wij vragen uw kind een ‘naammonster’ te laten maken. Hoe dit in zijn
werk gaat kunt u zien door de volgende URL te kopiëren en te plakken in uw browser.
https://www.facebook.com/hetvergetenkind/videos/555687521717185/
En voor deze week hebben we ook een muziekopdracht bedacht. Zoek wat spullen op in jouw huis
en maak hiermee muziek. Hoe dit in zijn werk gaat kun je zien in het filmpje via de volgende link:
https://www.facebook.com/meestermarkdraaitdoor/videos/3580405985366834/
Als laatste een biologie opdracht: zoek op internet naar ‘meester Freek’ en bekijk het filmpje. Voer
de opdracht uit en laat het filmen, we zien de uitvoering graag.
Resultaten van de creatieve, muzikale en biologie opdracht zien wij graag via de mail
Verder nog een handige leestip, voor de kinderen die beschikken over een e-reader heeft Bol.com
een mooie actie bedacht. Voor 1 cent kunnen de kinderen boeken downloaden via
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/.
Ook worden via deze site boeken voorgelezen aan de kinderen.

Voor leuke leerspelletjes en leerzame filmpjes. Zie onderstaande links
www.nujunior.nl.
https://www.rekenspelletjes.nu/groep3.html
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
http://www.kinderverhalen.nl/

Uiteraard is het de bedoeling dat de lesstof zoveel mogelijk over de week verdeeld wordt. Het is
zeker ook heel belangrijk dat de kinderen lekker (buiten) gaan bewegen.
Succes en veel plezier met alle opdrachten.
Meester Richard en juf Anneke

