Werk voor week 13
(maandag 23 maart – vrijdag 27 maart)
Beste leerlingen (en ouders),
Hoe gaat het er allemaal mee? Lukt het een beetje met het thuiswerk? Ik ben erg benieuwd!
Volgende week maandag hoop ik jullie allemaal even te bellen om te informeren hoe het met jullie gaat (zowel ouders als leerlingen ;-) Voor jullie allemaal
is het heel apart en zal het best even wennen zijn.
Complimenten voor alle ouders die op deze manier toch de boel draaiend houden naast alle bezigheden en werk thuis/elders!!
Hopelijk kunnen jullie je draai een beetje vinden!
Op school denken wij steeds na over hoe we jullie het beste kunnen helpen, zodat het leerproces toch zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Hierin zijn wij
echt zoekende!! Hebben jullie dus tips, meld ze dan ook bij ons!
Ik wil ook graag van jullie weten hoe jullie alles ervaren en wat beter kan/moet!
Enkele aandachtspunten die sowieso van belang zijn:
- Zoals jullie misschien al wel begrepen hebben via de media, gaat de Eindtoets niet door. Hij wordt dus ook niet verschoven o.i.d., maar gaat echt
niet door. Dat betekent dat het schooladvies zoals het nu gegeven is, vaststaat. Dat betekent niet dat het thuiswerk dan niet meer belangrijk is…!!
Het is echt heel belangrijk om het thuiswerk consequent te doen anders wordt de stap naar het VO echt veel te groot.
- Ook gaat het theoretisch- en praktisch verkeersexamen niet door. Misschien dat het theorie-examen later nog wel afgenomen wordt, maar dat
‘horen’ jullie dan nog.
- Ik stuur jullie hierbij een extra linkje mee van Junior Einstein: https://www.junioreinstein.nl/login
Daarop kunnen jullie oefenen met allerlei verschillende vakken. Voor de gebruikersnaam en het wachtwoord heb ik dezelfde gekozen als voor
Gynzy. Dat leek mij makkelijk voor jullie. Mocht het inloggen niet lukken, dan zie/hoor ik het wel.
- Het lijkt mij goed dat jullie voor rekenen de les vooral uit Gynzy maken. Het boek en werkboek zijn best lastig. Uiteraard mag je dat ook maken,
maar houdt het dan bij alleen de omcirkelde sommen (de bovenste som(men).
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Onder het werkschema hieronder zie je hoe je bij de instructielessen van Gynzy komt. Dat is heel makkelijk voor jullie. Dat zijn de lessen die ik altijd
op het digibord gebruikte voor mijn uitleg. Vanaf nu komt er ook nieuwe stof aan bod bij het thuiswerk, dus het kan zijn dat het lastiger wordt.
Maak alsjeblieft gebruik van de mogelijkheid om het aan mij te vragen als je er niet uitkomt! Ik wil graag helpen!
Jullie hebben natuurlijk soms werkbladen nodig. Deze kun je gewoon uitprinten.
In het schema staat voor maandag bij rekenen blok 5, les 1 en bij spelling thema 6, les 10. Dat is niet voor iedereen nodig. Sommige leerlingen
hebben die lessen al gemaakt, maar er waren de laatste vrijdag al best wel wat leerlingen ziek, vandaar dat ik ze er nog even op heb gezet. Dus,
sommige moeten ze nog maken, andere leerlingen kunnen lekker in de Werelden aan de doelen werken ;-)
Ik stuur jullie ook de doelen van blok 5 van rekenen op. Dat zijn de doelen die getoetst gaan worden (als het zover is/komt)
In het schema hieronder staat vanaf nu ook werk van het huiswerk wat jullie tot vorige week elke maandag bij mij in moesten leveren/of samen
nakeken.
Voor Bijbelse Geschiedenis voeg ik deze link toe: https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal
Met die link kunnen jullie elke dag een Bijbelverhaal horen. Dat wordt verteld en kunnen jullie dus volgen. Daarom vanaf nu dus geen linkjes meer
met Bijbelse platen.
Kijk bij de spellinglessen echt of je het begrijpt! Bij sommige lessen kan je natuurlijk alleen maar de les in Gynzy doen, omdat ik normaal een
dicteetje bij die les doe, maar lees dus echt heel goed de uitleg en maak daarna de les in Gynzy en de Werelden. Bij de andere lessen kan/moet je
natuurlijk ook de les in het werkboek maken.
Voor verkeer en Engels heb ik geen antwoorden. Voor de overige vakken stuur ik jullie ook de antwoorden op. Het kan zijn dat dit in delen gebeurt,
omdat de bestanden anders te groot zijn.

Vakken
Bijbelse
geschiedenis:

Maandag
Psalm 65:1

Dinsdag
Zie link

Woensdag
Zie link

Donderdag
Zie link

Vrijdag
Zie link

Rekenen
Taal

Blok 5, les 1
Thema 6, les 10
(werkboek)
Klaar? Gynzy:
grammatica
Thema 6, les 10

Blok 5, les 2
Thema 6, les 11 a en
les 11 b
Klaar? Gynzy:
grammatica
Thema 6, les 11
Half uur per dag

Blok 5, les 3
Thema 6, les 12
Klaar? Gynzy:
grammatica

Blok 5, les 4
Thema 6, les 13
Klaar? Gynzy:
grammatica

Blok 5, les 5
Thema 6, les 14
Klaar? Gynzy:
grammatica

Thema 6, les 12
Half uur per dag
Nieuwsbegrip:
Les van basispoort
week 13

Thema 6, les 13
Half uur per dag

Thema 6, les 14
Half uur per dag

Spelling
Lezen
Begrijpend
lezen
Blits
Verkeer
Woordenschat
Engels
Blokboek taal
(huiswerk)

Les 16
Les 14
Thema 6, week 2
Les 4 - 6
Les 9 A en 9 B

In Gynzy kun je nu ook de instructies openen die we in de klas gebruiken. Deze uitleg kun je vinden bij de doelen voordat je de les start. Aan het begin van
de les zie je bijvoorbeeld dit:

In het vakje bij de doelen zie je een vierkantje waar je op kunt klikken:
Als je hierop klikt, opent de powerpoint met de uitleg bij het doel.
Ook bij de doelen in de werelden kun je, voordat je start, op dit vierkantje klikken om de uitleg te openen.

