Lieve kinderen en ouders van groep 4,
Wat wordt er nog steeds ontzettend hard gewerkt door jullie!! Heel erg knap!! Wij zijn heel
trots op jullie, vandaar ook de COMPLI-mentos!!!
Ook de juffen proberen op afstand jullie zo goed mogelijk te helpen. Iedereen heeft iets anders
van ons nodig en wij proberen iedereen zo goed mogelijk op maat te helpen. Laat ons weten als
we iets kunnen doen.
Vandaag krijgen jullie de planning van de 5e en hopelijk de laatste week. Kijk samen welke opdrachten van de
weekplanning uw zoon of dochter zelf kan maken of denkt te kunnen maken. Maak daaromheen met elkaar een
dagplanning, zodat er wat structuur in de dag is voor jullie allemaal.
De online-momenten:
Het is erg fijn en leerzaam om samen het werk na te kijken om half 1 en nog wat extra’s te doen.
Tijdens de online-momenten filmpjes kijken, is niet handig, want dat hapert nogal. Vandaar dat we soms een
link naar een filmpje in de chat van Hangouts zullen zetten. Kinderen kunnen deze op een zelfgekozen moment bekijken.
Belangrijk tijdens het videobellen:
We bellen dagelijks met dezelfde link. Wij zullen deze link delen en graag in deze chatgroepen verder geen berichten plaatsen,
hierdoor verdwijnt namelijk de link. Als er wel iets in staat, moet je even naar boven scrollen in de chat, daar staat dan de link.
(Een andere tip is om de link ergens op te slaan, wij merken dat het soms nog lastig is om de juiste link te vinden.)
De link voor 's ochtends vinden jullie in de groepen met de namen:
-

Groep 1 van 4b (om 8.45u)
Groep 2 van 4b (om 9.15u)
Groep 3 van 4b (om 9.45u)

Voor het videobellen in de middag is voor iedereen de link hetzelfde, deze staat in de groep, groep 4B 2021 (om 12.30u)

Over de lesstof:
•

•
•

•
•
•
•

Omdat we na de kerstvakantie met alle nieuwe blokken bij taal, rekenen en spelling zijn begonnen, hebben we de
afgelopen week de toetsen van spelling, taal en rekenen afgenomen, verdeeld over de week. Spelling en taal hebben de
kinderen online gemaakt. Op woensdag was de rekentoets, deze hebben jullie gekopieerd ontvangen in je brievenbus.
Mocht het nog niet gelukt zijn om daar een foto van te maken en deze naar ons te mailen, dan ontvangen wij deze nog graag
van u.
Voor taal en spelling hebben de kinderen nieuwe werkboeken opgehaald. Ook voor schrijven zijn er nu 2 nieuwe
werkboeken thuis. De ‘oude’ werkboeken mogen thuis blijven.
Deze week zitten er ook wat bijlages bij (helemaal onderaan dit document of in de mail) en die staan bij de verschillende
dagen ingepland:
o Bijlage 1 (onderaan dit document): Challenge met de tafel van 5!!
o Bijlage 2 (in de mail van vrijdag 29 januari): Teken het alfabet
Voor de kinderen die in de noodopvang zitten: de vraag of jullie de juiste aanpak bij rekenen, lezen en spelling willen
omcirkelen of kleuren. Dan weet de juf of meester op school wat de kinderen moeten maken.
Als de kinderen vragen hebben over het werk of iets anders, dan kunnen ze die via Hangouts heel makkelijk aan ons stellen.
Het liefste in een privé berichtje naar ons. Ook houden wij onze mail voor vragen in de gaten.
De kinderen die lezen met juf Diana mogen op díe dag de les van lezen overslaan.
Een aantal taken maken de kinderen via Basispoort. Dit kunnen lessen zijn of extra oefenen:

Spelling: naar Basispoort > mijn klas > spelling op maat > oefenen > groep 4 > blok 5 > week 1,2 3 of 4
Taal: naar Basispoort > mijn klas > taal op maat > kies de groep > les > groep 4 > deel B > thema 5 > dan de les van de dag
Ambrasoft: naar Basispoort > mijn klas > Ambrasoft > dan kiezen voor rekenen of tafels of taal of iets anders
Rekenen: naar Basispoort > Pluspunt 3 > Oefensoftware > Taken > Blok 6 > Taak 1, 2, 3 of 4

Lieve groetjes, Juf Steffie en juf Marieke

Maandag
1 februari

Aanpak 1

Aanpak 2

Aanpak 3

Tips voor ouders

Klaar?
Afvinken
maar!

Online instructie via Hangouts (Google Meet) in 3 groepen, zie bovenaan dit bericht in welke groep je zit.
Rekenen Blok 5
(Pluspunt)

Blok 6 les 3:
Werkboek blz. 38
Opdr: 1 en 2

Blok 6 les 3:
Werkboek blz. 38
Opdr: 1 en 2

Blok 6 les 3:
Werkboek blz. 38
Opdr: 1 en 2

Werkboek blz 39:
DEZE MAKEN WE NIET!!

Werkboek blz 39:
DEZE MAKEN WE NIET!!

Werkboek blz 39:
DEZE MAKEN WE NIET!!

Tafel van 5

Tafel van 5 Challenge!!
Zie bijlage 1 onderaan dit
document.

Tafel van 5 Challenge!!
Zie bijlage 1 onderaan dit
document.

Tafel van 5 Challenge!!
Zie bijlage 1 onderaan dit
document.

Spelling Blok 4
(Spelling op Maat)

Thema 5 les 4:

Thema 5 les 4:

Thema 5 les 4:

Werkboek blz. 12 en 13

Werkboek blz. 12 en 13

Werkboek blz. 12 en 13

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Werkboek blz. 86

Werkboek blz. 86

Opdr. 1, 2 en 3

Opdr. 1, 2 en 3

Doelen:
Bedragen tot 100
euro

Taal Blok 4
(Taal op Maat)

Vandaag begin je in het nieuwe werkboek: Werkboek 4B!!!
Lees eerst de woorden van les 1 in je werkboek allemaal door met de betekenis.
Thema 5 les 1: Woordenschat
Deze les maak je online, via Basispoort, mijn klas >> zie bovenaan dit document.

Aanpak 1:
Meestal zijn les 1, 3, 6 en 8 de leerkracht
gebonden lessen. Bij deze lessen is wat
extra ondersteuning en instructie heel
fijn voor de kinderen.

Tafel van 5 Challenge:
Wij zouden weer graag de foto’s
ontvangen van deze leerchallenge.

beer:

Nieuwe categorie:
Je hoort de ee, oo en eu in woorden met
eer, oor en eur niet zo goed. Je schrijft ze
wel.

Lezen
(Atlantis)

Graag zelf kijken wat de
beste keuze is:
- veilig en vlot kern
9,10 of 11
- vloeiend en vlot M4
- of de les zoals
hiernaast
beschreven.

Week 6 les 3
Werkboek blz 35
Lesboek blz. 46, 47, 48 en 49

Week 6 les 3
Werkboek blz 35
Lesboek blz. 46, 47, 48 en 49

Lees 20 minuten in je eigen
leesboek.

Lees 20 minuten in je eigen
leesboek.

Aanpak 1:
Bouw:
Dit is voor de kinderen die dit hebben.

Bouw:
Werk 20 minuten met
een volwassenen aan
Bouw!

Schrijven

Oefenboek
Blz. 23
Hoofdletter X en Y

Tekenen

Bijlage 2 (deze zat in de mail van 29 januari):
Teken het alfabet; begin vandaag met deze opdracht en verdeel alle letters van het alfabet
over de hele week. Vrijdag is dan alles af.

Online vragen-half-uurtje 12.30-13.00

Let op dat ze het oefenboek pakken!
(staat voorop het werkboek)

Dinsdag
2 februari

Aanpak 1

Aanpak 2

Aanpak 3

Tips voor ouders

Klaar?
Afvinken
maar!

Online instructie via Hangouts (Google Meet) in 3 groepen, zie bovenaan dit bericht in welke groep je zit.
Rekenen Blok 5
(Pluspunt)
Doelen:
Bedragen tot 100
euro
Tafel van 5

Spelling Blok 4
(Spelling op Maat)

Taal Blok 4
(Taal op Maat)

Blok 6 les 4:
Werkboek blz 40
DEZE MAKEN WE NIET!

Blok 6 les 4:
Werkboek blz 40
DEZE MAKEN WE NIET!

Blok 6 les 4:
Werkboek blz 40
DEZE MAKEN WE NIET!

Werkboek blz 41:
Opdr: 4
Opdr: 5: kies 2 sommen die je
maakt bij deze opdracht

Werkboek blz 41:
Opdr: 4 en 5

Werkboek blz 41:
Opdr: 4, 5 en 6

Ambrasoft:
Tafel van 5 en 10 erbij gaan
oefenen. Ook tafel van 1 en 2
kun je maken.

Ambrasoft:
Tafel van 5 en 10 erbij gaan
oefenen. Ook tafel van 1 en 2
kun je maken.

Ambrasoft:
Tafel van 5 en 10 erbij gaan
oefenen. Ook tafel van 1 en 2
kun je maken.

Thema 5 les 5:

Thema 5 les 5:

Thema 5 les 5:

Werkboek blz. 14 en 15

Werkboek blz. 14 en 15

Werkboek blz. 14 en 15

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Opdr. 1, 2, 3, 4 en 5

Opdr. 1, 2, 3, 4 en 5

Thema 5 les 2: woordenschat (hou de woordenschatlijst erbij)
Werkboek blz. 8 en 9:
Opdr. 1, 2, 3 en 4

Vandaag zelfde doelen als
gisteren.

Nieuwe categorie:

eend

Hoor je aan het eind van een
woord een /t/, maak het woord
langer. Dan hoor je of je een
/d/ of een /t/ moet schrijven.

Lezen en
Begrijpend lezen

Gekopieerd begrijpend lezen boekje:

Lees 20 minuten in je eigen leesboek.

Het zou heel fijn zijn om dit
(deels) samen te doen.
Wij laten de kinderen altijd de
antwoorden in de tekst
onderstrepen, zodat ze goed in
de tekst leren kijken naar een
antwoord.

Schrijfboek
Blz. 36
Hoofdletter Z (is nieuw)

Let op dat ze het schrijfboek
pakken!
(staat voorop het werkboek)

Tekst ‘Karel de Weerwolf’, lees de tekst en maak de opdrachten.
Tekst ‘In de speeltuin’, lees de tekst en maak de opdrachten.

Schrijven

De hoofdletter Z is nieuw voor
de kinderen.
Tekenen

Vandaag ga je verder met Teken het alfabet. Vandaag vul je weer een paar vakjes met een
tekening.
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Woensdag
3 februari

Aanpak 1

Aanpak 2

Aanpak 3

Tips voor ouders

Online instructie via Hangouts (Google Meet) in 3 groepen, zie bovenaan dit bericht in welke groep je zit.
Rekenen Blok 6
(Pluspunt)

Blok 6 les 5:

Blok 6 les 5:

Blok 6 les 5:

Tafelboekje:

Werkboek blz. 42:
DEZE MAKEN WE NIET

Werkboek blz. 42:
DEZE MAKEN WE NIET

Werkboek blz. 42:
DEZE MAKEN WE NIET

Je kan maar t/m tafel van 10
nu maken. Daar ben je nu
nog niet, hoor!

Werkboek blz. 43:
Opdr. 4 en 5

Werkboek blz. 43:
Opdr. 4 en 5

Werkboek blz. 43:
Opdr. 4 en 5

Tafelboekje:
2 bladzijdes maken.

Tafelboekje:
2 bladzijdes maken.

Tafelboekje:
2 bladzijdes maken.
Pluspunters:
2 bladzijdes maken.

Spelling Blok 4
(Spelling op Maat)

Taal Blok 4
(Taal op Maat)

Thema 5 les 6:

Thema 5 les 6:

Thema 5 les 6:

Nieuwe categorie:

Werkboek blz. 16 en 17

Werkboek blz. 16 en 17

Werkboek blz. 16 en 17

eend

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Opdr. 1, 2, 3, 4 en 5

Opdr. 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Thema 5 les 3: je leert: hoe je een bericht of een brief begint en eindigt.
Deze les maak je online, via Basispoort, mijn klas >> zie bovenaan dit document.

Hoor je aan het eind van
een woord een /t/, maak
het woord langer. Dan hoor
je of je een /d/ of een /t/
moet schrijven.

Klaar?
Afvinken
maar!

Lezen

Graag zelf kijken wat de beste
keuze is:
- veilig en vlot kern 9,10 of
11
- vloeiend en vlot M4
- of de les zoals hiernaast
beschreven.

Week 6 les 5
Werkboek blz 36 en 37
Lesboek blz 50, 51, 52 en 53

Week 6 les 5
Werkboek blz 36 en 37
Lesboek blz 50, 51, 52 en 53

Lees 20 minuten in je eigen
leesboek.

Lees 20 minuten in je eigen
leesboek.

Aanpak 1:
Bouw:
Dit is voor de kinderen die
dit hebben.

Bouw:
Werk 20 minuten met een
volwassenen aan Bouw!

Schrijven

Oefenboek
Blz. 24
Hoofdletter Z

Let op dat ze het oefenboek
pakken!
(staat voorop het werkboek)

Dit oefenboek is nu uit en mag nu thuisblijven.
Tekenen

Vandaag ga je verder met Teken het alfabet. Vandaag vul je weer een paar vakjes met een
tekening.

Vandaag is juf Marieke nodig bij de noodopvang. Dat betekent dat er geen extra online momenten zijn vandaag.

Donderdag
4 februari

Aanpak 1

Aanpak 2

Aanpak 3

Tips voor ouders

Klaar?
Afvinken
maar!

Online instructie via Hangouts (Google Meet) in 3 groepen, zie bovenaan dit bericht in welke groep je zit.
Rekenen Blok 5
(Pluspunt)
Doelen:
*tafel van 5 en 10
*bedragen tot 2
euro
Spelling Blok 4
(Spelling op
Maat)

Maak uit elk boekje 1
bladzijde:
-

getallenlijnboekje
klokboekje
extra rekenboekje
tafelboekje

Maak uit elk boekje 2
bladzijdes:
-

Maak uit elk boekje 3 bladzijdes:

getallenlijnboekje
klokboekje
extra rekenboekje
tafelboekje

-

klokboekje
pluspunters
tafelboekje

Thema 5 les 7:
Werkboek blz. 18

Dictee
>> Om 10.30u gaat juf Steffie dit dictee online doen met de kinderen die dat willen.
Na het dictee ga je naar de website: www.spellingoefenen.nl
Dan kies je voor ‘oefenen’ en klik je op de categorieën: beer en eend.
Deze ga je dan oefenen.
Taal Blok 4
(Taal op Maat)

Thema 5 les 4: je leert: hoe je een bericht of brief begint en eindigt.
Werkboek blz. 10 en 11
Opdr. 1, 2, 3, 4 en 5

Nieuwe categorie:

eend

Hoor je aan het eind van een
woord een /t/, maak het woord
langer. Dan hoor je of je een /d/
of een /t/ moet schrijven.
Na het maken van het dictee
ontvangen wij graag een foto van
het dictee via de mail.

Lezen

Gekopieerd begrijpend lezen boekje:

Nu komen er een aantal ‘husselteksten’. Je maakt vandaag 2 husselteksten.
Daarbij ga je de titel, een stukje tekst en een plaatje bij elkaar zoeken. Zet het nummer in de goede
hokjes.

Het zou heel fijn zijn om dit
(deels) samen te doen.
Wij laten de kinderen altijd de
antwoorden in de tekst
onderstrepen, zodat ze goed in de
tekst leren kijken naar een
antwoord.

Lees 20 minuten in je eigen leesboek.
Schrijfboek
Blz. 37 en 38
Wolf en A-Z

Let op dat ze het schrijfboek
pakken!
(staat voorop het werkboek)

Tekst ‘Iedereen verkleed’, lees de tekst en maak de opdrachten.

Schrijven

Tekenen

Vandaag ga je verder met Teken het alfabet. Vandaag vul je weer een paar vakjes met een
tekening. Misschien heb je vandaag al veel hokjes gevuld.
Tip: voor de lastige letters, zoals Q, X, Y, C; kun je in het woordenboek zoeken of vragen aan
iemand wat je kan tekenen.
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Vrijdag
5 februari

Aanpak 1

Aanpak 2

Aanpak 3

Tips voor ouders

Klaar?
Afvink
en
maar!

Online instructie via Hangouts (Google Meet) in 3 groepen, zie bovenaan dit bericht in welke groep je zit.
Rekenen Blok 5
(Pluspunt)
Doelen:
*tafel van 5 en 10
*bedragen tot 2
euro

Spelling Blok 4
(Spelling op Maat)

Taal Blok 4
(Taal op Maat)

Vandaag werken we online:
Basispoort > Pluspunt:
- Blok 6: taak 1

Vandaag werken we online:
Basispoort > Pluspunt:
- Blok 6: taak 1

Vandaag werken we online:
Basispoort > Pluspunt:
- Blok 6: taak 1

Basispoort > Ambrasoft:
Van alles 1 opdracht:
- Sommen tot 10
- Klokkijken
- Tafel van 1 en 2

Basispoort > Ambrasoft:
Van alles 1 opdracht:
- Sommen tot 20
- Klokkijken
- Tafel van 1,2,5,10

Basispoort > Ambrasoft:
Van alles 1 opdracht:
- Sommen tot 100
- Klokkijken
- Tafel van 1,2,5,10

Thema 5 les 8:

Thema 5 les 8:

Thema 5 les 8:

Werkboek blz. 18 en 19

Werkboek blz. 18 en 19

Werkboek blz. 18 en 19

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Opdr. 1, 2, 3 en 4

Werkboek blz. 87

Werkboek blz. 87

Opdr 4, 5 en 6

Opdr 4, 5 en 6

Thema 5 les 5: je leert: hoe je verkleinwoorden maakt met -je.
Deze les maak je online, via Basispoort, mijn klas >> zie bovenaan dit document.

Nieuwe categorie:

eend

Hoor je aan het eind van een
woord een /t/, maak het woord
langer. Dan hoor je of je een /d/
of een /t/ moet schrijven.

Lezen
en
Begrijpend lezen

Gekopieerd begrijpend lezen boekje:
Je maakt vandaag 6 husselteksten.
Daarbij ga je de titel, een stukje tekst en een plaatje bij elkaar zoeken. Zet het nummer in de goede
hokjes.

Lees 20 minuten in je eigen leesboek.

Schrijven

Schrijfboek
Blz. 39 en 40
Woorden en over mij

Let op dat ze het schrijfboek
pakken!
(staat voorop het werkboek)

Dit schrijfboek is nu uit en mag dus thuis blijven.
Tekenen

Teken het alfabet: vandaag ga je deze opdracht afmaken door alle tekeningen ook netjes in te
kleuren en dan een foto ervan maken en naar de juffen mailen.
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Wij ontvangen graag een foto van
dit prachtige week-werk van het
alfabet!!!

Het is de bedoeling dat je ongeveer 3 uur met je werk bezig bent. Ben je (te) snel klaar met je werk? Dan maak je onderstaande opdrachten nog in overleg
met een volwassene die bij je is. Of als je nog zin hebt om wat extra te oefenen, mag dit ook natuurlijk altijd.
Let op: Het kan zijn dat de websites en servers overbelast raken omdat vrijwel alle leerlingen uit Nederland op hetzelfde moment online proberen te
werken. Lukt het niet om in te loggen? Probeer het op een later moment die dag nogmaals.
De ervaring leert dat in de ochtend de servers vaker overbelast zijn dan in de middag.

Vak

Website

Rekenen

-redactiesommen.nl
-of klokrekenen.nl
-of sommenmaker.nl
Om zelf werkbladen uit te printen of online te oefenen.
-Basispoort:
Ambrasoft:
Rekenen:
- sommen tot 10 of 20 of 100
- Geldrekenen > eerst begintoets, dan de rest
Tafels:
- Tafeltrainer: kies voor tafel van 1 en/of 2
- Tafelspaarkaart: Klik op de 1 en daarna op de 2
Basispoort:
Ambrasoft:
Taal: Pakkettrainer: dan staan er 3 balkjes bovenin:
- 1e: Woordpakketten 1e lijn en 2e: Groep 4 kiezen
- 3e: Hier kun je kiezen voor ‘schroef’, ‘slang’ en
‘fiets’ (van blok 3) of je kunt kiezen voor ‘stripboek’,
‘geit’ en na donderdag ook ‘haai’.
- En vanaf deze week (25 januari) ook voor ‘beer’

Spelling

Lezen

Werkboek
➢ Ik ben klaar! Werkboekje
➢ Winterboekje
➢ Achterin gele bladzijdes
➢ Plusmap
➢ Pluspunters
➢ Extra rekenboekje
➢ Klokboekje
➢ getallenlijnboekje

➢ De bladzijdes achterin het werkboek afmaken
➢ Vraag iemand om een dicteetje op te lezen en schrijf dit in je
dicteeschriftje.

➢ Lekker lezen in je eigen leesboek
➢ Kern 9, 10 of 11 (als je dit hebt)
➢ Vloeiend en vlot M4 of E4 (als je dit hebt)

Bijlages:
Bijlage 1:

