
Beste jongens en meisjes, 
 
We dachten het al hè. De scholen blijven langer dicht. 
Maar misschien moet je er toch weer even aan wennen dat het écht zo is. 
Als je je verveeld, kijk dan in de doehoek op de website. Er staan leuke dingen in om te doen. 
 
Hierbij de huiswerkplanning voor donderdag. 
Voor rekenen is er weer een filmpje. (De link naar het filmpje staat in de mail.) 
 
De magtaak voor het einde van de dag is de Grej of the day: ‘Italiaanse boom met slierten 

eraan’. Heb je de Powerpoint al gekeken? Dit mocht woensdag ook al.       
Daarom krijgen jullie deze keer een extra Grej. De nieuwe: ‘Dit dier lijkt altijd blij je te zien’. 
 
Veel succes vandaag! 
 
 
Hartelijke groeten van juf Pos 
E-mail: abpos@jandebakkerschool.nl 
 

Huiswerkplanning voor donderdag 2 april 
 

Vak Wat? Extra uitleg Klaar? 

Godsdienst Bijbelverhaal van de lijst In de mail staat een lijst met Bijbelverhalen. 
Lees samen met papa/mama het volgende 
verhaal. 

 

Spelling Spelling woensdag  
(15 minuten) 

Oefen met spelling woensdag (dit staat in 
MOO, of anders www.spellingoefenen.nl) 
met de woordjes van thema 5; 5.1 / 5.2 / 5.3 
Let op: je klikt op oefenen of dictee. De 
spelletjes kun je eventueel doen als je 
vandaag snel klaar bent.   

 

Rekenen Blok 2, week 2, les 4 
(45 minuten) 

Zie rekenfilmpje 
Let op: 120 cent schrijf je op al €1,20 
 

 

Taal Lezen: uitleg WB blz. 28  
Maken: WB blz. 28 en 29 
(30 minuten) 

Dit is een schrijfles. Je schrijft een kort 
gedichtje van 3 regels. 
Lees eerst de twee haiku’s op blz 29 
Opdr. 1. Regel 1 heeft 5 klankgroepen. 
(lettergrepen). Vul jij het voor de andere 
regels in. 
Opdr.2. a. bedenk iets voor jouw gedichtje. 
Deze woordspin helpt je daarbij 
2b. Lees de schrijfhulp op blz 29 
Het aantal lettergrepen is dus heel belangrijk 
Regel 1 → 5 
Regel 2 → 7 
Regel 3 →5 
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Magtaak:  Nadenken over de nieuwe Grej of the day 

3. Schrijf je eerste versie (kijk nog eens naar 
de schrijfhulp. 
4. Nakijkhulp invullen 
5. Schrijf de eindversie in je schrift. 
Ik zou het heel leuk vinden om jouw haiku te 
lezen. Als 5 kinderen (of meer) deze naar mij 
mailen plaats ik ze op de website! Succes! 

Verkeer Lezen: les 13 
(15 minuten) 

 Je leest hoofdstuk 13 uit je harde boek 
  

 

Biologie/lezen (15 minuten) - Als je nog niet klaar was mag je nu verder 
met werkblad Toekomstkunde ‘De 
Slechtvalk’ 
- Woordjes flitsen met deze website  
http://www.neo4tx.nl/flits 
Vul in: groep 5, jouw AVI (als je die niet 
weet: E5 of M6, kies een categorie die je wilt 
oefenen (maakt niet zoveel uit) 
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