Rooster week 3 ( 18 t/m 22 januari)

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

Gynzy: er zijn allerhande lessen opengezet.

Maandag 18 januari
Lezen: 20 Minuten lezen, 10 minuten woordrijen.
Rekenen: Snappet week 20, les 3. Optellen en aftrekken tot 100.
Juf Angela plaatst een instructiefilmpje op Klasbord.
Na de instructie maak je opdracht 2 en 3 en 2x het plusje.
Spelling: Dictee door juf Angela via Klasbord.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Taal: werkbladen aar/eer/oor/eur/uur https://www.jufmilou.nl/index.php?id=806&gmtsop=4SpexxxxxxxxxSpe&p=show&noid=1
Klik op de hyperlink, scrol iets naar beneden en druk op het volgende plaatje. Maak de eerste 12
opgaven.

Jeugdjournaal: 19.00 Uur op Zapp

Dinsdag 19 januari
Lezen: Lees en teken:
https://www.youtube.com/watch?v=YUO2ZnbD6tM&ab_channel=MoniquedeBruin

10 Minuten woordrijen.

Rekenen: Snappet, werkpakket, 40 sommen.
Natuurkunde: We hebben voor vandaag Freek weer in de klas gehaald:
https://www.youtube.com/watch?v=rTiC8TP1klc&ab_channel=FreekTV

Spelling: Snappet week 15, les 1 en 2.
Doel: De leerlingen kunnen woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden schrijven.
Regel: Je schrijft op wat je hoort.
Instructietips: Verdeel het woord kasteel in klankgroepen (kas-teel). Je hoort de medeklinker s aan
het eind van de eerste klankgroep en de medeklinker t aan het begin van de tweede klankgroep. Je
schrijft op wat je hoort.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Kijk goed naar het voorbeeld en trek deze eerst over.
Taal: Klik op de afbeelding en maak een mooie beschrijving van jouw huis.
https://nl.pinterest.com/pin/347973508681047408/

Jeugdjournaal: 19.00 Uur op Zapp

Woensdag 20 januari
Lezen: Om 10.00 uur! Wordt er voorgelezen door de bibliotheek:
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw

Rekenen: Snappet week 21,memoriseren tafels van 2,5 en 10. Klaar?, 3 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:begrijpend lezen: https://www.jufmilou.nl/index.php?id=658&gmtsop=4Begxxxxxxxxxxxx&p=show&noid=1 Scrol iets naar beneden en
druk op de afbeelding.
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 21 januari
Lezen: 20 Minuten lezen en 10 minuten woordrijen.
Rekenen: Snappet, werkpakket, 40 sommen.

Spelling: Dictee door juf Angela. Zie klasbord voor de link.
Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Taal: Begrijpend lezen: https://www.jufmilou.nl/index.php?id=783&gmtsop=4Begxxxxxxxxxxxx&p=show&noid=1
Scrol iets naar beneden en druk op de afbeelding.
Bewegen: Workout dobbelspel https://www.mamalies.nl/activiteiten/workout-spel/
Jeugdjournaal: 19.00 uur op Zapp

Vrijdag 22 januari
Lezen: 20 minuten lezen. 10 minuten woordrijen.
Rekenen: Week 21, les 3. Vijf minuten op de klok. Instructiefilmpje vandaag op Klasbord.
Spelling: Snappet week 16, les 2
Regel: Je hoort aa, oo of uu aan het eind, maar je schrijft a, o of u.
Instructietips: Spreek het woord pinda duidelijk uit. Je hoort een aa, maar schrijft a.
Als een woord eindigt op een aa-, uu- of oo-klank schrijf je a, u of o.

Schrijven: Maak de eerstvolgende bladzijde. Ga goed rechtop zitten. Kijk goed naar het voorbeeld en
trek deze eerst over.
Verkeer: http://www.schoolopseefkalender.nl/mat/74
Muziek/crea: https://www.muziekinschool.net/opaenomagymthuis
Jeugdjournaal: 19.00 uur op Zapp

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

