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Ha Jongens en meisjes, 
 
Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het wel goed. Ik ben gelukkig nog gezond. Toen ik twee weken geleden hoorde dat de school dicht ging, toen dacht ik, 
misschien krijg ik het nu wat rustiger met al het werk. 
Maar dat viel toch een beetje tegen, want ik ben veel drukker dan normaal met alles regelen. 
Hoe is dat bij jou? Heb je nu ineens veel tijd over, of zijn er ook andere dingen waar je ineens een stuk drukker mee bent? 
 
Ik zal jullie alvast iets verklappen wat ik nog niet aan de rest van de school heb verteld. Volgende week donderdag is er tóch wel een paasviering. Alleen dan 
via internet. Dus dan wordt er een verhaal verteld en dan wordt er gezongen, zonder dat we bij elkaar zijn. Ik ben benieuwd! 
 
Heb je vandaag vragen dan mag je die stellen aan jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl.  
Je mag me ook bellen op 06-29730273. Dat mag als je een vraag hebt, maar ook gewoon om te vertellen hoe het met je gaat, want daar ben ik wel 
benieuwd naar! 
 
Ik heb deze keer weer een stukje voorgelezen, want ik las in de reacties dat jullie dat leuk vinden. Volgende week vrijdag zijn we huiswerkvrij, omdat het 
Goede Vrijdag is. Vinden jullie het dan leuk als ik toch wel een stukje voorlees? 
 
Goed, werkse maar weer en hopelijk tot snel! 
 
Meester Van Leeuwen 
 
 

Vak Lesstof / 
tijdsinschatting 

Blz Extra uitleg bij het te maken werk Dit heb ik 
klaar en zo 
ging het! 

GD Zie algemene 
planning 

  Klaar:……. 

Rekenen Blok 2 week 2 les 4 
Tijdsinschatting: 
15 minuten voor de 
video en 30 minuten 
voor het maken 

29 Vandaag oefenen we het aflezen van procenten in sectordiagrammen. 
Ik heb dit voor je uitgelegd in deze video: https://bit.ly/2JyMQHr  

Klaar:……. 
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Spelling Thema 7, 
Week 1 les 3 en 4 
 
Tijdsinschatting:  
25 minuten 

 Schrijf de dikgedrukte woorden, die ik (misschien) fout heb geschreven, op de juiste manier in je werkboek op 
bladzijde 42: 
1. Het vliegtuig is opgesteegen. 
2. Hij is in het water gedooken. 
3. De vogel is gevloogen. 
4. Ik heb goed geslaapen. 
5. Hij gleet uit over een bananenschil 
6. Hij lande op 2 voeten 
7. Ik vint jou lief 
8. Hij wort steeds groter 
 
Daarna maak je de lesjes 1, 2 en 3. (dus ook als je alles goed hebt geschreven maak je alle lesjes. De 
antwoorden staan op de website. 
 
Uitleg: Deze les oefenen we voltooid deelwoorden met een andere klank. Bijvoorbeeld fluiten. Het voltooid 
deelwoord is ‘gefloten’. Een andere klank. De voltooid deelwoorden met een andere klank, eindigen vrijwel 
altijd op EN. Lees ‘dit ga je leren’ en ‘dit moet je weten’ 
 
Tijdens het opschrijven zeg je het werkwoord op 3 manieren. 
Ik … (tegenwoordige tijd) 
Ik … (verleden tijd) 
Wij hebben … (voltooid deelwoord, die schrijf je op) 
 
Bijvoorbeeld het werkwoord bedriegen. 
 
Ik… bedrieg 
Ik… bedroog 
Wij hebben…. bedrogen. 

Klaar:…….. 

Taal Thema 7 les 5 slaan 

we over, in plaats 

daarvan oefenen we 

met Gynzy 
 
Tijdsduur: 
35 minuten 

 Jullie hebben deze week geoefend met voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.  
 
We gaan vandaag oefenen met ‘aanwijzende voornaamwoorden’.  
Behalve 3 kinderen. 
Annemarijn, Lieke en Harm. Jullie hebben al meer dan 75% gehaald dus jullie snappen het al. Voor jullie heb ik 
wat anders. (lees onderaan verder) 
 
De rest van de kinderen gaat oefenen met aanwijzende voornaamwoorden: 
Je gaat naar Grammatica > Taalkundige ontleding > Voornaamwoorden > C Aanwijzend. 

Klaar:…….. 
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Je werkt in totaal 35 minuten in Gynzy. 
 
Bij 8 kinderen is het lesje met aanwijzende voornaamwoorden grijs. Die kunnen er niet op klikken. Hoe komt 
dat? Omdat jullie nog geen 75% hebben gehaald bij lesje A, persoonlijke voornaamwoorden. 
Jullie gaan eerst lesje A oefenen, tot 75%. Daarna zul je zien dat je lesje C wel kunt maken. 
 
Annemarijn en Harm, jullie mogen gaan oefenen met ‘wederkerende voornaamwoorden’. Heb je die ook 
hoger dan 75%? Dan mag je gaan oefenen met ‘woordenschat’. 
Lieke, jij hebt ‘wederkerende voornaamwoorden’ ook al onder de knie! Jij mag direct gaan oefenen in 
woordenschat met een lesje wat je leuk lijkt. 
  

Voorlezen Tijdsduur: 16 
minuten 

 In deze video lees ik jullie het volgende hoofdstuk voor uit het boek ‘Rob en de stroper van Tjot-Idi’:  
https://bit.ly/2R6iDDL  
 

Klaar:……... 

 
Extra: Als je zin hebt om vandaag nog iets creatiefs te maken, heb ik wel een leuke opdracht voor buiten. Er is mooi weer voorspeld dus dat komt goed uit! 
 
Als jullie thuis stoepkrijt en schilderstape hebben, kun je onderstaande opdracht maken: 
Maak met schilderstape een groot vak op de stoep. Vul dit vierkant met allerlei lijnen van schilderstape. Kleur de vakken in met stoepkrijt en haal de tape 
weg. Het resultaat wat je dan krijgt zie je hieronder. Je kunt dit voor je eigen huis doen, maar misschien ken je wel oudere mensen die een beetje alleen zijn, 
wellicht vinden die het leuk als je het voor hun huis doet? Wel eerst aan ze vragen hoor! 
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