
Programma groep 4 
 tot en met 3-4-2020 
 
maandag 30 maart: 
Spelling:  Blok 6, les 9 “Meeuw”, oefening 1 tot en met 4 ( lesje 5 mag ook ). 
Rekenen: Blok7, les 1:Getallen; som1 tot en met 7, speurwerkers tot en met 9. 
Estafette: les 9 (let op : anders dan je gewend bent) 
Online klas: oefen de tafel van 6 en 7. 
Dans: Energizer via www.schoolbordportaal.nl 
 
Dinsdag 31 maart: 
Taal: Thema 6 : themawoorden doorlezen en laten overhoren, les 1 schriftelijk maken 
Via MOO: 10 minuten woordenschat programma 
Rekenen: blok 7: les 2: tafels, som 1 tot en met 7, speurwerkers tot en met 9. 
Estafette:  les 10 
Via MOO: rekenprogramma , 10 minuten, je mag niet verder dan blok 7, week 1! 
Spelling: Blok 6; les 10 
 
Woensdag 1 april: 
Rekenen: blok 7, les 3; Optellen: som 1 tot en met 7, speurwerkers tot en met 9 
Gym: 10 minuten touwtje springen! 
Taal: thema 6: les 2 
Online klas: oefen de tafels van 7 en 8. 
 
 
Donderdag 2 april: 
Rekenen: blok 7, les 4: aftrekken ; som 1 tot en met 7 , speurwerkers tot en met 9. 
Estafette : les 11 
Spelling : les 11 ( woordjes dictee) en les 12( herhalingsles) 
Verkeer: zoek 4 verkeersborden op( internet ) , teken ze na en schrijf erbij wat de borden betekenen. 
Begrijpend lezen: via www.Leestrainer.nl , ga naar groep 4 en dan naar “begrijpend lezen” 
MOO: Woordenschat ( 10 minuten ) 
 
Vrijdag 3 april: 
Rekenen : blok 7 : les 5 “Herhalen”, maak allemaal 1 tot en met  7. 
MOO: rekenprogramma, 10 minuten, niet verder dan blok 7 , week 1! 
Taal: les 3 : mondeling, les 4 schriftelijk 
Lezen: lees een stuk in een eigen leesboek. 
Tekenen: De lente is begonnen . Maak een mooie tekening met vrolijke bloemen ( plakken mag ook ) 
 
Weektaak:  
Er staan 3 nieuwe lesjes op BLOON. 
 Zorg dat je aan het eind van deze week alle lesjes gedaan hebt. 
 
Extra: Je kunt het werkboekje van de tafel van 9 uitprinten  via  www.Yurlswerkboekjes. 
           Volgende week gaan we de tafel van 9 oefenen. 
 
Veel succes! 
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