Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Leesboekje kern 9

Rekenboek C (les 217)
pagina 50

Leesboek
Bingel

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Geen instructie nodig

Instructiefilmpje terug te vinden
op onze blog:
www.eersteleerjaarum.blogspot.
com

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Lees de volgende twee
pagina's in je leesboekje.

Alle oefeningen maken op
pagina 50

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Elke dinsdag en donderdag
(16u-17u): praatbox.
Mailen kan ook altijd.

Elke dinsdag en donderdag
(16u-17u): praatbox.
Mailen kan ook altijd.

Samen met mama/papa of met
een (kleuter)juf/meester.

Werktijd
15 à 20 min. (afhankelijk van
Hoeveel tijd heb je nodig leestempo)
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

30 à 50 min.

15' lezen, waarvan je 15' een
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt.

Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Deze taak moet niet ingediend
worden. Elke vrijdag maak
je een foto van het ingevuld
weekrooster. Dit mail je door.

/

Deze taak moet niet ingediend
worden. Elke vrijdag maak
je een foto van het ingevuld
weekrooster. Dit mail je door.

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalboek C

werkblaadje (op de blog te vinden:
https://tweedeleerjaarum.blogspot.com/

Bladen leesvirus - coronavirus
Leesboek

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Instructiefilmpje op Bingel.
zie op blog hoe je daar geraakt:
https://tweedeleerjaarum.blogspot.com/

filmpje op xnapda

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 7 les 7 p. 31-32

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

praatbox. Meer info op blog
of via mail

/

praatbox. Meer info zie blog
of via mail

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

15' lezen,

ongeveer 20 minuten
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Samen met mama/papa of met
een (kleuter)juf/meester.

ongeveer 30 min.
/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift 3C

Thuiswerkmap

Computer

Thuiswerkmap. 1 blad
hulplijntjes. Voorbeeldblad
hoofdletters. Blad met
dierengedichtjes.

Leesboek
Bingel

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Taalschrift 3C blz 31 "Wat is een
zin ?"

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Oefening 1a blz 31 + oefening
1b blz 32. Na controle
oefeningen 3 en 4. Oefening 2
NIET.

Oefenblad woorden met VER-,
BE- en GE- Eerste kolom op
voor- en achterzijde

Bingeltaak :
inoefening vlakke figuren en
veelhoeken

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Bij problemen via mail naar
meester of juf

Bij problemen via mail naar
meester of juf

Bij problemen via mail naar
meester of juf

2 filmpjes : 1 : vlakke figuren
sorteren - 2 : vierhoeken

/

Hoofdletter"C" - schrijf
gedicht "Carolina Cavia" in
schoonschrift op blad met
hulplijntjes.

/

Samen met mama/papa of met
een (kleuter)juf/meester.

Werktijd
Voor alle opdrachten samen
Hoeveel tijd heb je nodig (voor alle vakken) rekenen we op
voor deze opdracht?
maximum 3 u/dag
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

15' lezen, waarvan je 15' een
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt.

Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

/

Taal

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Werkschrift

Powerpoint, werkschrift D en
neuzeneuzeboekje

Leesboek
Bingel

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Spellingweter 1 blz. 113

Powerpoint sprong 11 les 134 +
neuzeneuzeboekje blz. 21 - 34

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz. 79 - 81
- verticale oranje streep: moet je
niet maken, het mag wel!
- Oefening 8 op blz. 82 is ook
een magje.

Rekenschrift D blz. 11 en 12

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Via mail

Via mail

/

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

15' lezen

Ongeveer 30 - 40 minuten
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Schrift

Leeskwartier

Spelling

50 minuten
/

zelf verbeteren

Foto of scan doorsturen naar
de juf

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalboek C

Werkboek C
Neuzeneuzboekje

Livre + cahier

Leesboek
Bingel

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Uitleg in filmpje op blog
Kopieerbladen: link op blog
Bingeltaak (2)

Instructiefilmpje op Bingel

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Kopieerbladen taak 6 en 7
Taalboek blz. 14 oef. 7 en 8

L119 blz. 77 nr. 3 en 4

Taal

Spelling

Andere

Bonen in proefopstellingen
/

Livre p. 61
Cahier p. 54 no. 1 + 2

/

Schema per dag/potje invullen
Water geven?
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

15' lezen

50 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

/

40 min.

30 min.

15 min.
/

20 uur

20 uur

20 uur

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

6B: Werkwoordenblok
6A: kabage (zie mail):
v.t. reeks 32)

Werkboek D

Zie weekopdracht
Vanaf volgende week staan hier
ook dagopdrachten

Leesboek
Bingel

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Gebruik je werkwoordschema
op blz. 128 in je werkboek van
spelling

Zie mail

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

6B: Blz. 25, 27 en 32 maken
6A: Zie mail

Blz. 25: oef. a en b / oef. 1 /oef 2
Blz. 26: oef. 3 / oef. 4 (niet voor 6A)
Blz. 28: oef. 1 / oef. 2

/

Taal

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

/
6A: via mail
6A: via mail
6B: videobellen via link in je
6B: videobellen via link in je mailboxmailbox

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

15' lezen

30 minuten
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Ongeveer 30 - 60 minuten
/
Tegen 12 uur
Woensdagnamiddag is een
vrije namiddag

Andere

