
Maandag  
Godsdienst 
(15 min) 

Log om half 9 in op whereby om het ontvangstgesprek en het Bijbelverhaal te volgen. 
 

Rekenen 
(60 min) 

Gynzy: Maak les 1 van de week die open staat. 
Werk verder aan de peiltaken (oefensoftware) van deze week.  
Oefen de tafels 
 

Spelling  
(20 min) 

Oefenen www.spellingoefenen.nl. 
Je mag ook oefenen met de werkwoorden. 

Taal 
(45 min) 

Gynzy: werk in de werelden van grammatica. Je kunt werken aan de rondjes die open 
staan. 

Tussendoortje 
      

Log om 10.30u in op jdb.whereby.com/groep5  
Dan kun je ons even zien en ondertussen meeluisteren met het voorlezen.  

 

Dinsdag  
Godsdienst 
(15 min) 

Log om half 9 in op whereby om het ontvangstgesprek en het Bijbelverhaal te volgen. 
 

Rekenen 
(60 min) 

Gynzy: maak les 2 van de week die open staat. 
Werk verder aan de peiltaken (oefensoftware) van deze week.  
Oefen de tafels 
 

Spelling  
(20 min) 

Gynzy: maak les 1 van de week die open staat. 

Taal 
(45 min) 

Gynzy: werk in de werelden van grammatica. Je kunt werken aan de rondjes die open 
staan. 

Tussendoortje 
      

Log om 10.30u in op jdb.whereby.com/groep5  
Dan kun je ons even zien en ondertussen meeluisteren met het voorlezen.  

 

Woensdag  
Godsdienst 
(15 min) 

Log om half 9 in op whereby om het ontvangstgesprek en het Bijbelverhaal te volgen. 
 

Rekenen 
(60 min) 

Gynzy: maak les 3 van de week die open staat. 
Werk verder aan de peiltaken (oefensoftware) van deze week.  
Oefen de tafels 
 

Spelling  
(20 min) 

Gynzy: maak les 2 van de week die open staat. 
Spellingoefenen.nl: oefen met dictee de woorden van thema 5 

Taal 
(45 min) 

Gynzy: werk in de werelden van grammatica. Je kunt werken aan de rondjes die open 
staan. 

Tussendoortje 
      

Log om 10.30u in op jdb.whereby.com/groep5  
Dan kun je ons even zien en ondertussen meeluisteren met het voorlezen.  

 

 

 

 

http://www.spellingoefenen.nl/


Donderdag  
Godsdienst 
(15 min) 

Log om half 9 in op whereby om het ontvangstgesprek en het Bijbelverhaal te volgen. 
 

Rekenen 
(60 min) 

Gynzy: maak les 4 van de week die open staat. 
Werk verder aan de peiltaken (oefensoftware) van deze week.  
Oefen de tafels 
 

Spelling  
(20 min) 

Gynzy: maak les 3 van de week die open staat. 
Spellingoefenen.nl: oefen met dictee de woorden van thema 5 

Taal 
(45 min) 

Gynzy: werk in de werelden van grammatica. Je kunt werken aan de rondjes die open 
staan. 

Tussendoortje 
      

Log om 10.30u in op jdb.whereby.com/groep5  
Dan kun je ons even zien en ondertussen meeluisteren met het voorlezen.  

 

Vrijdag  
Godsdienst 
(15 min) 

Log om 9.00u in op jdb.whereby.com/groep5  
Je kunt dan net als wij de toets maken. 
 
Je kunt de antwoorden ook even op een kladpapiertje schrijven en later naar mij mailen. 
Dan kan ik het gelijk voor je nakijken en je cijfer in de computer zetten.  
 

Rekenen 
(60 min) 

Gynzy: maak les 5 van de week die open staat. 
Werk verder aan de peiltaken (oefensoftware) van deze week.  
Oefen de tafels 
 

Spelling  
(20 min) 

Gynzy: maak les 4 van de week die open staat. 
Spellingoefenen.nl: oefen met dictee de woorden van thema 5 

Taal 
(45 min) 

15 minuten: log in op MOO -> Nieuwsbegrip. Maak de basisles van deze week. 
 

Tussendoortje 
      

Log om 10.30u in op jdb.whereby.com/groep5  
Dan kun je ons even zien en ondertussen meeluisteren met het voorlezen.  

 


