Rooster week 2 ( 11 t/m 15 januari)

Tip voor het lezen: Voor slechts €0,01 kun je hier lees- en luisterboeken kopen.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes

Maandag 11 januari
Lezen: 20 Minuten lezen, 10 minuten woordrijen.
Rekenen: Snappet week 19, memoriseren tafel van 5.
Som 1 t/m 3 en 2 x plusje.
Spelling: Dictee door juf Angela via Klasbord.
Maak één van de werkbladen die je mee hebt gekregen voor de vakantie.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Taal: Kies een opdracht en schrijf minstens regels.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/werkblad_stelopdrachten_juf-milou_8264.pdf
Bewegen: Voor vandaag geven ze (op dit moment) droog weer op, ga lekker wandelen en neem dit
blad mee (of mobiel met de afbeelding en schrijf de antwoorden op een blaadje) en een potlood of
pen.
https://www.eliseinonderwijsland.nl/uploads/1/2/8/1/12811713/laten_we_gaan_wandelen.pdf
Jeugdjournaal: 19.00 Uur op Zapp

Dinsdag 12 januari
Lezen: Lees en teken:
https://www.youtube.com/watch?v=YUO2ZnbD6tM&ab_channel=MoniquedeBruin
10 Minuten woordrijen.
Rekenen: Snappet week 20, klokkijken kwartieren. Kijk eerst het instructiefilmpje:
https://youtu.be/CUYbJt_Js38
Som 1 t/m 3 en 2 x plusje.
Spelling: Snappet week 13, f/v en z/s les 1 en 2.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Kijk goed naar het voorbeeld en trek deze eerst over.
Taal: Kies een opdracht en schrijf minstens regels.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/werkblad_stelopdrachten_juf-milou_8264.pdf
Jeugdjournaal: 19.00 Uur op Zapp

Woensdag 13 januari
Lezen: Om 10.00 uur! Wordt er voorgelezen door de bibliotheek:
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
Rekenen: Snappet week 20 les 2, sommen tot 20
Som 1 t/m 3 en 2 x plusje.
Spelling: Maak één van de werkbladen die je mee hebt gekregen voor de vakantie.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Taal: Kies een opdracht en schrijf minstens regels.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/werkblad_stelopdrachten_juf-milou_8264.pdf
Bewegen: Vandaag buitenbingo, veel plezier. https://drive.google.com/file/d/1B8wE3yGlgNTIFNkBVlIbuWouoYHBBei/view
Lezen In de avond een kwartiertje hardop voorlezen.
Jeugdjournaal: 19.00 Uur op Zapp

Donderdag 14 januari
Lezen: 20 Minuten lezen en 10 minuten woordrijen.
Rekenen: Snappet week 20, memoriseren tafels 2,5 en 10.
Som 1 t/m 3 en 2 x plusje.
Spelling: Dictee door juf Angela. Zie klasbord voor de link. Daarna een werkblad welke je mee hebt
gekregen voor de vakantie.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Taal: Kies een opdracht en schrijf minstens regels.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/werkblad_stelopdrachten_juf-milou_8264.pdf
Bewegen: Workout dobbelspel https://www.mamalies.nl/activiteiten/workout-spel/
Jeugdjournaal: 19.00 uur op Zapp

Vrijdag 15 januari
Lezen: Volg de link en luister naar het verhaal voor groep 3-4, Wat stinkt dat paard. Het antwoord op
de vragen mag je vertellen in de volgende Teams meeting of mailen naar
schrijverkeunit3.4@gmail.com
https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/lezen-met-kinderboekenjuf-voorthuis/?fbclid=IwAR3Bl3aTwqGQN5lGNYSr-taEray5yDQAbAEYIvi0xT4fQ7IlR42fz6a_bV0

Rekenen: Snappet werkpakket naar keuze, 40 sommen.
Spelling: Snappet week 14 les 1 en 2, woorden met ge-, be-, ver- en teSchrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Taal: Kies een opdracht en schrijf minstens regels.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/werkblad_stelopdrachten_juf-milou_8264.pdf
Muziek/crea: op vrijdag gaan we lekker muziek maken en vandaag gaan we er ook bij knutselen (als
je iemand hebt om je te helpen). Wij vinden het leuk om jullie kipjes te zien in onze mail
schrijverkeunit3.4@gmail.com en als jullie dat durven mag je ook je zangkunsten laten horen
natuurlijk

Jeugdjournaal: 19.00 uur op Zapp

Alternatieven of extra oefeningen voor rekenen, taal en spelling:
• Tafels oefenen (tafeldiploma.nl)
• Werkbladen ( somprint.nl)
• Squla
• Gynzy

