
Ha jongens en meisjes van groep 7,     Planning vrijdag 27 maart 

 

Gaat het nog een beetje goed met jullie? Ik kreeg gisteren 

leuke foto’s door van Harm. Hij heeft ’s ochtends het hek 

van juf Baan versierd. De juf was zo nieuwsgierig wie het 

gedaan had! Uiteindelijk zei Jonathan, haar zoon: ik denk 

dat Harm het gedaan heeft, want die hebben thuis van die 

strooien touwtjes. En dat bleek inderdaad zo te zijn! 

 

Goed, ik heb jullie al weer even niet gesproken, maar ik 

vind het wel leuk om berichtjes van jullie te krijgen! 

Sommige kinderen vroegen zich af, hoe ze die filmpjes zelf 

kunnen maken die de meesters en juffrouws steeds maken. Als je dat zelf wilt leren, moet je maar 

even dit filmpje kijken: https://bit.ly/3dwtm3U  

Maar dat doe je uiteraard pas als je klaar bent met alles, en toestemming hebt van je ouders. 

 

Het vak muziek staat tegenwoordig niet meer op de planning. Misschien zing je thuis wel, waardoor 

je toch ‘muziek’ hebt. Ik zag deze week een heel mooi lied wat iemand geschreven heeft over de 

gevolgen van het coronavirus. Vandaag heb ik expres wat tijd overgelaten in de planning, zodat je dit 

lied kunt zingen als je dat wilt! 

Hier kun je het lied vinden: https://bit.ly/2Juhulv  

En hier vind je de tekst: https://bit.ly/2wIgBTt  

 

Veel succes met je werk! Vragen? Bel naar 06-29730273 of mail naar 

jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl 

 

Donderdag 26 maart                                                                                                                                          groep 7 

Vak Lesstof Tijd Extra uitleg bij het te maken werk Klaar? 
GD Bijbelverhaal van 

het rooster 
 Alle ouders hebben een lijst met 

Bijbelverhalen gekregen. Jullie lezen het 
verhaal dat voor vandaag aan de beurt is. 

 
 
 

Rekenen Blok 2 week 1 Les 
4. Bladzijde 25 uit 
je boek. 
 

45 
minuten 

Bij deze les ga je optellen en aftrekken. Geen 
nieuwe dingen, maar herhaling. 
Som 1: Reken handig. Als je +99 doet, dan 
doe je dat handig door eerst +100 te doen, en 
dan -1. 
Let op dat het laatste rijtje MIN is. 
Som 2: Bij deze som mag je schatten. Dus van 
€198 maak je €200. En van €495 maak je 
€500. Doordat je mag schatten gaat het een 
stuk sneller dan wanneer je het precies 
uitrekent. 
Som 3: Opnieuw doe je het ongeveer. Dus de 
eerste som is €395 + €289 + €307. Jij maakt er 
ronde getallen van. Dus €400 + €300 + €300 = 
€1000 

 
 
 

Spelling Thema 6, week 3, 
les 11 en 12, blz. 
32 en 33 slaan we 
over. 

20 
minuten 

Is de laatste letter van een voltooid 
deelwoord een t of een d?  
Om dat te weten kun je twee dingen doen. 
Manier 1: Het woord langer maken. Hoor je 
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In plaats daarvan 
oefenen we deze 
woorden op 
Gynzy. 

DEN, dan is het een d. Hoor je TEN, dan is het 
een t. 
Manier 2: Gebruik ’t kofschip x. Haal ‘en’ van 
het hele werkwoord af, en kijk wat de laatste 
letter is. Zit die letter in ’t kofschip x? Dan 
schrijf je een T. Zit hij er niet in, een D. 
 
Bijvoorbeeld het woord ‘geproef…’) 
Manier 1: langer maken. ProefDEN. Dus een D 
Manier 2: Hele werkwoord is proeven. Ik haal 
‘en’ er af. De laatste letter is een V. de V zit 
niet in ’t kofschip. Dus een D 
 
We oefenen dit op Gynzy, zodat ik goed kan 
zien hoe goed je het snapt. 
Ga naar spelling > werkwoorden > voltooid 
deelwoord. 
 
Is er geen computer beschikbaar thuis, dan 
mag je er ook voor kiezen om les 11 en 12 van 
je werkboek te maken. Laat het dan even aan 
mij weten dat ik weet dat je daarom niet 
online geoefend hebt. 

Taal Gynzy 
 

25 
minuten 

Jullie hebben al twee dagen geoefend met 
Gynzy. Gisteren met grammatica. Ik was 
vooral onder de indruk van Justine en 
Frederike. Jullie hebben bijna een uur hard 
gewerkt, en jullie percentages zijn dan ook 
gestegen! 
Ook zijn er twee kinderen die niet geoefend 
hebben, wat is er aan de hand, waren jullie 
ziek? In dat geval moeten je ouders het 
formuliertje invullen op de website….  
Laat mij maar even weten via de mail waarom 
je gisteren niet kon oefenen… 
 
Vandaag oefenen we verder met grammatica. 
Ga naar grammatica > redekundige ontleding 
> zinsdelen. Heb je een onderdeel af voor 
minimaal 90% dan ga je naar het volgende 
lesje. Als er een lesje grijs (vergrendeld) is, 
dan kun je er op klikken en dan zie je welke 
lesjes je eerst moet maken voordat hij 
automatisch wordt ontgrendeld. 
 
Snap je alle lesjes van A tot en met G? Stuur 
mij een mail, dan zet ik wat nieuws voor je 
open. 
 
Ik ben benieuwd hoeveel groei jullie vandaag 
gaan maken! 

 
 
 

Voorlezen Rob en de stroper 
van Tjot-Idi 

15 
minuten 

Ik heb een stukje voorgelezen voor jullie uit 
het boek van Rob. Als je zin hebt om mee te 
luisteren, ga dan morgen als je klaar bent 
naar de website, dan zie je hem staan bij het 
huiswerk van groep 7. (vanaf 10.00 uur.) 
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