
Naam: ……………… 
 

 

 

Week:  11 t/m 15 januari 
 
https://youtu.be/ODrgX65rG-
s  

BLOK 3                   nodig                                          BLOK 4 

Dagen 
v/d week 

rekenen 

 

werkboek 

 

bronnenb
oek 

 
 

Werkboek 
Spelling 

 

 Schrijven 

 

 
maandag 
11-1  

Boek: les 17 
Blz: 79 
 
Alles 
 
zelfstandig 

 
 
 
 
 

blz:  

 
Blok 4 Week 3 
Les: 1 
Werkboek blz: 60 
https://youtu.be/q_grIH4u
UAc 
 

blz: 23 Q 

https://youtu.b
e/aJ3w58jYH
mU 
       

 

Dinsdag 
12-1 

boek: les 18 
blz: 80 
werkschrift: 
les 18-19 
blz: 55 Som 3 niet 

 
 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

P5kdet-

4N4Y&feature=yo

utu.be 

 

Werkboek: 116-
117 en 136 
 
Oefenen 

woordenschat (les 

5) op de 
computer/tablet/ipa

d via MOO 
 

https://youtu.be/

r0xvaTb7PEQ 
 

blz: 68-69  

 
Blok 4 week: 3 
les: 2 
werkboek blz: 61 
https://youtu.be/mREk_54
CpnY 
 

 

 

Blz: 24 P 
 
https://youtu.be/dc
Z8ZiwCPyc 

 

Woensdag 
13-1 

Boek: les 19 blz: 
81 zelfstandig 
Rode boekje: 
2 blz 

118-119 en 137  
Je leert woorden die 

je nodig hebt om te 
‘overdrijven’ 
Bekijk en lees/maak 

‘Zo zit het’ en 

probeer het. 
https://youtu.be/

YH1Tjs2d2vA 
 

70-71 Blok 4 
week: 3 les 3 
Blz: 62 werkboek 
Dictee: 
https://youtu.be/aE7d7Ur
gOKQ 

blz: 25 
https://youtu.be/ja
gVEu6SKBI 

 
       

 

Donderdag
14-1 

Werkschrift: 
Les 20 blz 56-57 
 
herhaling 

120-121 en 139 
Je leert dat hoe je 

een denkgesprek 
voert. 
Bekijk en lees/maak 

‘Zo zit het’ en 

probeer het. 
 

blz: 72-73 Dictee  
Blok: 4 
Week: 3 
les: 5 
https://youtu.be/cijxjVX5F
xc 
 
 

Werk afmaken 
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Vrijdag 
15-1 

 
 

boek: les 21 
blz:82-83 
Werkschrift: les 
21-22 
En tafels oefenen 
op de computer 
 
https://youtu.be/f
Wio6j0QYUo 

 
 

 
 

Blz: 
 

Geen dictee maar 
werkboek afmaken. 
 

Blz: 26 R 
https://youtu.be/F
h6LDBnZjsU 

 

Opmerkingen leerkracht: 
TAFELS oefenen: 
https://www.rekenen.nl/nummers-duiken.html 
 
http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.ht
ml 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4 

 
 -Er wordt uitleg gegeven bij nieuwe leerdoelen door middel van een instructie filmpje die 
je kunt aanklikken via de link op de weektaak. 
-vooral die leerstof maken die passen bij het doel! 
-wanneer oefeningen nodeloos ingewikkeld zijn dan deze overslaan vraag je af wat het 
doel is.  
-Zorg ervoor dat de kinderen netjes werken. Mocht het teveel zijn kort de stof dan in. 
Wanneer er tijd over is kunnen ze in het rode boekje rekenen en voor spelling, oefeningen 
maken uit het werkschrift die nog niet gemaakt zijn van de voorgaande lessen. De 
oefeningen 1 en 2 zijn de makkelijkste en de belangrijkste uit het werkboek. 
ZELFSTANDIG WERKEN: EXTRA 
Engels: Bij elk thema van Groove.me niveau 1 hebben we een aantal opdrachtjes 
verzameld die de kinderen zelfstandig kunnen doen. Dit zijn spelletjes zoals Memory, Drag 
and drop en True or false. Deze opdrachtjes zijn zonder inlog toegankelijk, zodat kinderen 
er ook thuis of tijdens het zelfstandig werken mee aan slag kunnen. De Everyday songs 
(groep 1-2) en de Sing along songs (groep 3-4) van Groove.me zijn ook op YouTube te 
bekijken en beluisteren. 
 
 Blink 
https://start.blink.nl inloggen met schoolcode en wachtwoord: 
 
 

https://youtu.be/fWio6j0QYUo
https://youtu.be/fWio6j0QYUo
https://youtu.be/Fh6LDBnZjsU
https://youtu.be/Fh6LDBnZjsU
https://www.rekenen.nl/nummers-duiken.html
http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
https://www.youtube-nocookie.com/embed/playlist?list=PLFwII1cxLi-qd51M57h7ttbW811Tb5WJR
https://www.youtube-nocookie.com/embed/playlist?list=PLFwII1cxLi-ryOEPUFRTsQaRWdefRMTYl
https://start.blink.nl/

