
Dagtaakformulier groep 7 – Dinsdag 2 februari 2021  

Ha harde werkers, 

➢ Vandaag geef ik jullie weer een dag online les! Om 9.00 uur lees 

ik in Whereby een Bijbelverhaal voor. Vind je het fijn om erbij te 

zijn, klik dan op de link: www.jdb.whereby.com/groep7    

➢ Van 10.00 uur tot 10.30 uur zit ik in Whereby klaar om jullie 

vragen te beantwoorden. Lukt iets niet, of begrijp je iets niet 

helemaal goed? Dan weet je me te vinden (klik op bovenstaande 

link). Buiten dit half uurtje om kun je me ook mailen, appen of 

bellen (alindeman@jandebakkerschool.nl, 06-39476760)  

➢ Om 11.00 uur gaan we in Whereby een verhalenbingo doen. 

Zorg ervoor dat je de bingokaart die onder de planning staat, 

hebt uitgeprint! Kom erbij, als je zin hebt!  

➢ Benieuwd wat jouw klasgenoten in hun vrije tijd doen? Ga even 

bij de tussendoortjes neuzen.  

Veel succes vandaag!  

Groetjes, jullie juf 

Vak Wat Tijd Af? 
Bijbelse 
geschiedenis 
 
 

 

(GESPREKS)VRAGEN BIJ JOHANNES 4:43-54 

• Een jongen ligt op sterven. Zijn vader, die aan het hof van koning Herodes werkt, gaat 
naar Jezus. Wat zou jij het liefst willen, als je zó ziek zou zijn?  

• De vader zegt: "Heere, kom af, voordat mijn kind sterft!" Jezus gaat niet met hem mee. 
Als de vader aandringt, zegt Jezus dat de jongen gezond is geworden.  
- Wat laat de Heere Jezus hiermee zien?  
- Hoe wordt het geloof van de hoveling zichtbaar?  

Rekenen 
 

 

Rhodé en Marnix: 
Maak 1 bladzijde uit je Rekentijgers, mail een afbeelding van je gemaakte 
werk naar mij. Je maakt de 3 kwartier misschien niet helemaal vol, maar 
ik weet dat jullie vandaag ook Spaans hebben, dat geeft dus voor 
vandaag niet. 
 
Berthilde en Julian: 

• Maak de pré-toets af, en mail een afbeelding van je gemaakte werk 
naar mij 

• Maak 1 bladzijde van Rekentijgers, en mail een afbeelding van je 
gemaakte werk naar mij.  

45 
min.  

☺ 

Taal 
 

 
 
 
 
 

Thema 5 week 3 les 12 

• Bekijk de uitleg (hieronder: 'Dit ga je leren') 

• Ga naar www.moo.nl en maak les 12: 

- 12 **/*** 

- Verbeter je fouten, zodat het eindresultaat GOED is! 

___________________________________________________________ 

Dit ga je leren: 
Je moet altijd controleren of de betekenis die jij aan een onbekend 
woord geeft klopt!  

- Zet de betekenis op de plaats van het woord in de zin 
- Klopt de zin? Dan kun je verder lezen 
- Klopt de zin niet? Zoek verder naar de betekenis.  

20 
min. 

☺ 

 

http://www.jdb.whereby.com/groep7
mailto:alindeman@jandebakkerschool.nl
http://www.moo.nl/


Vervolgtaak 
 
 

Ga verder met je opdracht over ‘ vogeltrek’. Ik stuur je vandaag een 
mailtje om te horen hoever jullie inmiddels zijn!  

30 
min. 

☺ 

 

Wondering the 
world 

  
Waarom kan een gewoon vliegtuig niet op de kop vliegen, en een 
stuntvliegtuig wel?  

• Bekijk het filmpje: https://bit.ly/3r4qHV8  

• Vul je antwoord in: https://forms.gle/FL6vCERqkbpYKFoz9  

15 
min. 

 

(Be)Denk & Doe 
 

   
 

 

OPDRACHT 
Hieronder zie je twee opdrachten die iets te maken hebben met Escher 
(je weet wel, de man die ONMOGELIJKE figuren tekende). Kies 1 van deze 
opdrachten uit! 
 

________________________________________________ 
 
Opdracht 1 
Bovenaan deze planning staat een humoristisch stripje (een cartoon). 
Bekijk ‘m nog even goed, je ziet er vast een Escher-grapje in terug!  
 
Wat moet je doen? 
- Maak (in Word) bij deze humoristische strip een kort verhaal. Je ziet 

alleen de vrouw van Escher, maar de kinderen zijn boven. Ze willen 
héél graag naar beneden, maar hoe zit dat met al die trappen? Op 
een avontuurlijke manier komen ze beneden… 

- Mail dit verhaal vóór 15.00 uur naar alindeman@jandebakkerschool.nl   

 
De opbouw van het verhaal (het verhaal bestaat uit 80 à 120 woorden): 

• Inleiding (3 zinnen) 

• Kern: Een avontuurlijke tocht naar beneden (10 zinnen) 

• Afsluitende zin (1 à 2 zinnen) 
________________________________________________ 

 
Opdracht 2 - De ring van Moebius 
Een Moebius-ring zit vol vreemde raadsels. Voor kinderen van groep 7, 
maar zelfs ook voor professoren in de wiskunde is de Moebius-ring een 
mysterie. 

• Bekijk de afbeeldingen en lees de info op deze website: 
www.bit.ly/3pGZ2JQ  

• Op de website van onze school staat het werkblad dat je nodig hebt. 
Print het werkblad uit 

• Voer de opdrachten van het werkblad uit 

• Hieronder staan onderzoeksvragen bij de Moebius-ring. Ga ermee 
aan de slag, en beantwoord de vragen in dit formulier: 
www.bit.ly/3aqK9ov  

  
Onderzoeksvragen bij ‘De Ring van Moebius’  
1. Een gewone ring heeft twee kanten: een binnenkant en een 

buitenkant. Maar hoe zit dat met een Moebius-ring? Hoeveel kanten 
heeft deze? (TIP - bekijk dit filmpje: https://bit.ly/2YwRVHZ) 

2. Maak een ring van Moebius met een dubbele draai. Heeft deze ring 
een binnen- en een buitenkant? Hoe kun je dat onderzoeken? 

 

 
40 
min. 
 

☺ 

 

https://bit.ly/3r4qHV8
https://forms.gle/FL6vCERqkbpYKFoz9
mailto:alindeman@jandebakkerschool.nl
http://www.bit.ly/3pGZ2JQ
http://www.bit.ly/3aqK9ov
https://bit.ly/2YwRVHZ


Nieuwsgierig geworden? Ontdek aan de hand van de volgende vragen 
nog meer over deze mysterieuze ring: 
• Maak een ring van Moebius met een driedubbele draai. Onderzoek of 

deze ring een voor- en achterkant heeft, en hoeveel zijkanten. 

• Ga verder met ringen maken met vier, vijf en zes draaien. Onderzoek 
bij deze ringen hoeveel zijkanten ze hebben, en of ze een voorkant en 
achterkant hebben. 

• Stel je voor dat je een ring kan maken met 100 draaien. Kun je 
voorspellen of die ring een voorkant en een achterkant heeft? En een 
ring met 131 draaien? 

Voorlezen 
 

 

De koerier van de tsaar – Het laatste hoofdstuk!  
Strogoff weet de muren van Irkoetsk binnen te komen en Ogareff op tijd te stoppen. Ogareff 
en Strogoff staan oog in oog met elkaar... menend met een blinde te maken te hebben, merkt 
Ogareff tot zijn verbazing dat Strogoff niet blind is! En inderdaad, hij kan zien. Toen het staal 
langs zijn ogen streek moest Michael huilen, en zijn verdampende tranen vormden een 
beschermende laag (Leidenfrost-effect). Hier, in Irkoetsk, doodt Strogoff zijn vijand, Ogareff. 
Niet lang daarna wordt de stad door Kozakken bevrijd en trekken de Tataren, ontmoedigd door 
de dood van Ogareff, terug naar Tatarije. Irkoetsk en Siberië zijn gered. Hoe loopt het af met 
Michael en Nadia? Ik lees jullie voor: https://bit.ly/3rfp7jx  

TUSSENDOORTJE 

 

• Bekijk het mooie legokasteel dat o.a. door Carlos en Marnix is gemaakt: 
www.shorturl.at/sxMY1    

• Lekker een potje schaken: www.schakentegendecomputer.net  

• Het boek 'Koning van Katoren' van Jan Terlouw bestaat 50 jaar! Luister mee: 
https://bit.ly/3t5mwKB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidenfrost-effect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kozakken
https://bit.ly/3rfp7jx
http://www.shorturl.at/sxMY1
http://www.schakentegendecomputer.net/
https://bit.ly/3t5mwKB


 

 

 

BINGOKAART 

Deze bingo-kaart heb je nodig als je om 11 uur meedoet met het spel. Vul de 

kaart met getallen van 1 t/m 75, en leg ‘m klaar! Het wordt leuk! 

 

     

     

     

     

     

 


