Programma School Thuis
Week 4: 6 april t/m 10 april 2020

Maandag 6-4
rekenen
(+ 50 minuten)

Af?

Hoe ging
het?

Af?

Hoe ging
het?

Toets - laat maar zien wat je hebt geleerd! Probeer dit blad
helemaal alleen te doen. Lukt het echt niet alleen? Zet er dan
even bij "met hulp". En maak je een foto? (de twee
bladzijde(n) van maandag (staat rechtsonder op de bladzijde)
Ster weektaak (hoeft niet af)
Klaar? Even lekker luisteren naar een ontspanningverhaaltje:
https://www.youtube.com/watch?v=9YU-fp3TyDM&app=desktop

lezen
(+ 50 minuten)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen

Leesboekje nummer 9, de eerste 2 bladzijden (want 8 is uit,
die mag je nog eens teruglezen als je dat leuk vindt)
En een beweeg-en-leesfilmpje!
https://www.youtube.com/watch?v=k7ekqpysnWs
(of typ in Google: bewegend leren VLL kern 5a)
Werkboekje de bladzijde(n) van maandag (staat rechtsonder
op de bladzijde)
De letter l linker bladzijde
Schrijf je ook iets in je dagboekje van vandaag?
Tekenen met accentkleur

(+ 30 minuten)

Dinsdag 7-4 buitendag....!
Vandaag is het nationale buitenlesdag!
Zie het aparte boekje met opdrachten voor deze buitendag!

rekenen
(+ 50 minuten)

lezen
(+ 50 minuten)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen
(+ 30 minuten)

als het vandaag geen lekker weer is, kun je de buitendag op
een andere dag doen.

Woensdag 8-4
Af?
rekenen
(+ 50 minuten)

Hoe ging
het?

Na de toets (de bladzijde(n) van woensdag (staat rechtsonder
op de bladzijde)
Ster weektaak (hoeft niet af)
Klaar? Even lekker luisteren naar een ontspanningverhaaltje:
https://m.youtube.com/watch?v=ZFqK1cd1lw8

lezen
(+ 50 minuten)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen

Leesboekje 2 bladzijden
En een liedje, lekker meezingen, en misschien meelezen?
https://www.youtube.com/watch?v=u7d52vTkpXQ
(of typ in Google: alle woorden die er zijn letterwinkeltje)
Werkboekje de bladzijde(n) van woensdag (staat rechtsonder
op de bladzijde)
De letter l rechter bladzijde
Schrijf je ook iets in je dagboekje van vandaag?
Tekenen met accentkleur

(+ 30 minuten)

Donderdag 9-4
Af?
rekenen
(+ 50 minuten)

Na de toets (de bladzijde(n) van donderdag (staat rechtsonder
op de bladzijde)
Klaar? Even lekker luisteren naar een ontspanningverhaaltje:
https://youtu.be/SOFrmysyTf8

Ster weektaak (hoeft niet af)
Ben je klaar en wil je even meedansen met Just Dance?
https://youtu.be/AFIqSaZM2D0

lezen
(+ 50 minuten)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen
(+ 30 minuten)

Leesboekje 2 bladzijden
En een beweeg-en-leesfilmpje!
https://www.youtube.com/watch?v=BNRAW7L_CZA
(of typ in Google: bewegend leren VLL kern 6a)
Werkboekje de bladzijde(n) van donderdag (staat rechtsonder
op de bladzijde)
En een spellingdictee van juf Madelief! Kijk hier:
https://www.youtube.com/watch?v=CZiSV1FZytU&app=desktop
De letter j linker bladzijde
Schrijf je ook iets in je dagboekje van vandaag? Het dagboekje is
na vandaag uit, zeker? Bewaar maar goed!
Kippen

Hoe ging
het?

Vrijdag 10-4
Af?
rekenen
(+ 50 minuten)

Hoe ging
het?

Het is vandaag Goede Vrijdag.
Dat is voor jou een vrije dag!

lezen
(+ 50 minuten)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen
(+ 30 minuten)

Tip: kijk eens op https://www.avi-lezen.nl/site/ Daar kun je meelezen met een verhaaltje! Op de site zie je
linksboven “Voor kinderen”, als je daarop klikt zie je “begin met lezen”. Het niveau kun je kiezen. Veel plezier!

Voor de ouders:

Het is erg belangrijk dat uw kind plezier heeft in het werken. Dit doet u door veel geduld te tonen, wat goed
gaat benoemen, complimenten te geven en als iets niet lukt benadrukken dat dat niet erg is, het later nog een
keer proberen en de stapjes kleiner te maken
Het is ook belangrijk dat er op tijd pauze wordt genomen door even te bewegen of iets ‘leuks’ te gaan doen.
Stimuleer uw kind om netjes en serieus te werken, bijv. niet te krassen op het werk, met grijs potlood te
werken, tussen de lijntjes te schrijven.
Als de letters of cijfers nog niet perfect zijn is dat niet erg. Misschien kan er extra op gelet worden dat de letters
die deze week in het schrift worden geoefend goed extra netjes geschreven worden.
Kinderen kunnen in de kolom Af? Een vinkje zetten als ze klaar zijn en in de kolom Hoe ging het? een cirkel om
een smiley zetten. Dit kunt u ook met uw kind bespreken.
Voor vragen kunt u Juf Geerke en juf Marloes bereiken via schoolwapps en via de scooltool messenger.

Tips bij rekenen
-

Neem de opgaven van de dag even door en bespreek of uw kind begrijpt wat de bedoeling is.
Bij splits opdrachten mag materiaal gebruikt worden, denk aan blokjes, steentjes of zelfs macaroni. Als
het maar geteld en gesplitst kan worden.
- Bij rekenrek opdrachten stimuleer om het rekenrek te gebruiken. Hierbij leert de leerlingen om vanaf de
5 en 10 te tellen, maar ook om vol te maken tot de 10.
- De stertaken moeten pas aan het einde van de week af.
Tips bij lezen
-

Lees samen in het leesboekje, door mee te lezen, omstebeurt een regel te lezen of voor-koor-door te
lezen.
- Even aanwijzen als er een foutje wordt gelezen, zodat uw kind het nog eens kan lezen. Bij een lastig
woord hakken.
- Bekijk samen de oefeningen en bespreek met uw kind wat de bedoeling is.
- Soms zjin er begrijpend lees opdrachten, hierbij mag u ook samen lezen.
Tips bij schrijven
-

Het is nu extra belangrijk dat de leerling in een goed schrijfhouding zit (zie bladzijde 4 en 5 in het
schrijfschrift). Bekijk samen iedere keer even de schrijfhouding.
Controleer of uw kind de letter in de goede richting schrijft, zoals in het wolkje bovenaan de bladzijde.
Met hun vinger of potlood kunnen ze de letter eerst oefenen in het wolkje.
Stimuleer uw kind om tussen de gekleurde balken te schrijven, niet te klein en niet te groot.
Laat het kind tussendoor even uitrusten, er kan erg veel spanning op het potlood komen en dat is niet
goed. Dan kan ook de oefening in het midden van de bladzijde gedaan worden.
In het schrijfblok rechtsboven aan de bladzijde kunnen 6 ‘zelfverzonnen’ woorden (met de letter)
geschreven worden.

