WEEKBRIEF NR. 3 DERDE LEERJAAR (maandag 30 maart tot vrijdag 3 april)

Dag iedereen!
Volgende week begint de echte vakantie! Maar deze week maken we er
allemaal het beste van met de thuisschool. Hopelijk vallen de meesters en
juffen thuis heel goed mee ;-).
In de klas hebben we ook elke dag een plan en een planning. Omdat we
merkten dat het voor sommigen nog moeilijk was, hebben we voor jullie
ook een planning gemaakt. Maar je mag zelf wisselen of meer/minder
doen op een dag natuurlijk. Als je dit afdrukt kan je aanduiden wat je al
deed.
Heel veel succes, plezier, een goeie gezondheid en misschien ook al een beetje tijd om je te
vervelen. Dan moet je dat niet meer doen in de paasvakantie (je vervelen ☺ ).
Groeten van meneer Marc, juf Els en meneer Jimmy. We missen jullie al een beetje!

Wat verwachten wij deze derde week (maandag 30 maart tot vrijdag 3 april) van jullie?
Op het bijgevoegde weekplan vinden jullie alles terug.
* weekboekje: Schrijf een verhaal. Misschien kunnen jullie vertellen hoe je op 1 april iemand hebt
beetgenomen. Of misschien deden jullie wel iets bijzonders voor iemand die het moeilijker heeft.
Denk aan de afspraken (zie vooraan in je weekboekje) en maak eerst een kladwerk. Wanneer je
mama, papa of iemand anders het heeft nagelezen, mag je dat heel netjes in je weekboekje
overschrijven. Daarna maak je op de linkerbladzijde met je kleurpotloden een mooie tekening over
jouw verhaal. Een mooie foto mag natuurlijk ook.
* opdrachten op papier voor taal en rekenen: Zoals vorige week gezegd, hebben jullie ook wat
opdrachten op papier. (zie nieuwbrief week 2) Let dus op dat je alles goed verdeelt. Soms staat er
een datum op het werkblad. We rekenen erop dat jullie deze opdrachten maken en meebrengen na
de paasvakantie. Veel succes allemaal!
* BINGEL: Deze week staan er voor jullie twee taken klaar. Het is de bedoeling dat jullie per dag
ongeveer 30 minuutjes Bingelen. Er staan ook enkele filmpjes bij met uitleg. We hopen dat het thuis
lukt om de tablet- of computertijd eerlijk te verdelen.

1. Coronataak week 3 - oefeningen wiskunde (vooral inoefening maal- en deeltafels en metend
rekenen)
2. Coronataak week 3 - oefeningen Nederlands

* kwartierlezen: Net zoals de voorbije weken blijft het belangrijk om elke dag zeker een kwartier,
of langer, te lezen. Kies een leuk boek, een stripverhaal
of weetjesboek. Ga ook eens een kijkje nemen in de
digitale boekenkast op Bingel. Daar vinden jullie vanaf
nu ook elke dag een stripverhaal dat jullie kunnen
lezen. Om deze strip toe te voegen aan je “Boekenkast”,
typ je in het zoekvenster “strip” en dan kunnen jullie
daar het stripverhaal kiezen dat jullie graag willen lezen.
* godsdienst: In de klas waren we aan het leren over verschillende godsdiensten ter wereld. Bekijk
elke dag een filmpje over een bepaalde godsdienst.
maandag: https://schooltv.nl/video/de-synagoge-het-gebedshuis-van-joden/#q=godsdienst
dinsdag: https://schooltv.nl/video/de-katholieke-kerk-het-gebedshuis-van-katholieken/#q=godsdienst
woensdag: https://schooltv.nl/video/de-moskee-het-gebedshuis-van-moslims/#q=godsdienst
donderdag: https://schooltv.nl/video/de-hindoetempel-het-gebedshuis-van-hindoes/#q=godsdienst
vrijdag: https://schooltv.nl/video/de-sjamaan-verhalenverteller-en-genezer/#q=godsdienst

* WERELDORIËNTATIE: WO en kloklezen samen: https://nl.wikihow.com/Een-zonnewijzer-maken
Hiervoor heb je wel een tuin of plek nodig waar je de hele dag zon hebt. Doe het dus op een zonnige dag.
Extra: Je hoeft echt niet heel vroeg op te staan. Als je dit al kan proberen vanaf 12 uur ’s middags tot
zonsondergang ben je al goed op weg!
* Bewegen en rekenen tegelijk: Je zal vast een keer buiten komen. Stap samen in je buurt eens 1 km.
Meet thuis eerst hoe groot een stap van 1 meter is bij jou. Als je dan 1000 van die stappen zet, heb je
ongeveer 1 kilometer afgestapt. En weet je meteen: 1 kilometer = 1000 meter. Maar verder wandelen mag
natuurlijk ook. Hou je fit, gezond en volg de regels: hou afstand van andere mensen :-).

* ALLERLEI of VOOR WIE ZICH EEN BEETJE VERVEELT

:

- Bewegen: Nu we zolang thuis zitten is bewegen ook belangrijk. Op de website van de school
vinden jullie heel wat leuke dingen om te doen. Ga zeker eens een kijkje nemen op de website.
Jullie vinden alles onder de rubriek “Nieuws”.

- Leuke foto: Omdat we elkaar een tijdje niet zien, is het misschien leuk als iedereen een foto naar
ons stuurt. Filmpje mag ook! Laat jullie fantasie maar werken. Als het mag van je mama en papa
zetten we die foto ook op de website. Op die manier zien we onze klasgenootjes eens terug. Je kan
misschien een foto laten nemen als je aan het lezen bent.

- We zorgen voor iedereen!: Denk er ook aan dat er mensen zijn die het in deze moeilijke tijd erg
zwaar hebben of erg eenzaam zijn. Misschien kan je deze mensen eens verrassen met een lief
gebaar.
Maak bijvoorbeeld een spandoek, een tekening of een knutselwerkje of een cake … en bezorg dit op
een veilige manier zoals de voorschriften het ons opleggen. Je kan ook in samenspraak met je
mama en papa je grootouders eens opbellen (facetime, skype, …). Misschien is het ook leuk om dit
eens met een klasgenoot te doen…
In bijlage vinden jullie een leuke kleurplaat voor de mensen die in het ziekenhuis hard moeten
werken om alle zieke mensen terug beter te maken.
- Superhelden: Bekijk op de website van de school (rubriek “NIEUWS”) zeker het filmpje van onze
Ursulinen Superhelden. Helpen jullie Simon Spierbal om voor onze school de puzzelstukken te
verdienen!

HOU JULLIE GOED EN HOPELIJK TOT HEEL SNEL!!!!!!!

