
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 
 
We hadden de lente anders voorgesteld met elkaar op school. Nu gaat alles op een andere manier dan we gedacht en gepland hadden. Thuisblijven, elkaar niet zien is saai 
en vervelend, maar wel noodzakelijk. Wij geven jullie ook veel liever les, leggen dingen uit, vertellen verhalen en hebben een fijne, leerzame tijd met z’n allen. Nu doen we 
dat via werkboekjes, bloon en Moo. 
We hopen dat het een beetje lukt met het schoolwerk. Bedankt voor alle inzet en de ouders/ verzorgers voor de begeleiding. 
 
In het werkboek van vorige keer stonden bij het Meesterwerk twee fouten in de opdrachten.  
Bij opdracht 4 stond er geen geldbedrag. Deze opdracht komt te vervallen. 
Bij opdracht 5 loop je halverwege, na 110 + 50 = 150, vast. Stop daar maar. 
 
Voor aankomende week een nieuw programma. Jullie maken per dag de oefeningen die op het schema staan. Maak alles netjes en denk goed na over de antwoorden. Elke 
les is een schrijfles. 
 
Zorg er ook voor dat je elke dag minimaal een half uur leest. 
Ook mogen jullie verder met Woordenschat in beeld thema 1: omgeving. 
 
Tip voor de ouders. Bespreek oefeningen vooraf en ook nadat ze gemaakt zijn. Laat de kinderen uitleggen waarom iets goed of juist fout was. Daarmee kunnen ze op een 
dieper niveau met de verwerkte stof bezig zijn en blijft deze beter in het geheugen. 
 
Hierbij de manieren om bij de te verwerken lesstof te komen. Ook een schema waarop de te maken lesstof staat. Succes en blijf gezond. 
 
Jullie leerkrachten.  
 
 
Uitleg rekenen:  
Bij het rekenen staan cijfersommen met vermenigvuldigen op het lesstofschema. Dit is nieuwe stof. Dit kunnen ze niet zelfstandig maken. Deze sommen hebben 
begeleiding nodig. Het is belangrijk dat ze goed de uitleg in het boek (boven de sommen) lezen en die stappen toepassen op de sommen.  In het lesstofschema staan ook 
links naar YouTube. De video’s geven instructie hoe deze sommen gemaakt moeten worden. De stappen in deze video’s zijn de stappen die ook in het boek staan en door 
ons op school worden toegepast. Graag deze video’s laten bekijken en gebruiken bij het maken.  
 
Let op: Er staat bij de video’s ook tot hoever ze gekeken moeten worden. Graag deze tijden aanhouden. Dit is nodig om verwarring te voorkomen.  
Cijferen met optellen en aftrekken slaan we voor nu over. Ook in de lesstof. Dit komt een andere keer aan bod. 
* Bij de cijfersommen moet de hele som worden over/opgeschreven worden! 
 
Taal: Voor de vrijdagles van taal staat er ook een link naar een video over de persoonsvorm. 
 
 



Je kunt bij de juiste video komen door op de link te klikken of door bij YouTube het onderwerp in te vullen. 
 
 
Hieronder de manier om de lesstof te vinden: 
 
Rekenen: 
Log in op Moo > programma’s > Schoollinks > RekenZeker Blok 7  
 
In Mijn Klas staat er ook RekenZeker. Dit zijn de online spelopdrachten die bij de methode horen. Daar kunnen de kinderen de opdrachten van blok 1 t/m 3 doen.  
 
 
Spelling:  
Log in op MOO > programma’s > Mijn Klas > Spelling op Maat > 5A/ 5B > Les > Groep 5 > Deel B >  juiste blok (zie schema Lesstof) 
 
 
Taal: 
Log in op Moo > programma’s > Mijn Klas > Taal op Maat > 5A / 5B > Les > Groep 5 > Deel B > 6 Vrij > klik de juiste les aan (zie schema Lesstof) 
 
 
Lezen:  
Er wordt gewerkt in het  Estafetteboek volgens het schema Lesstof. Lees de oefeningen hardop en herhaal ze af en toe.  
  



Lesstof      groep 5      week 14       30 maart t/m 03 april 

 

  RekenZeker           SpellingopMaat                     TaalopMaat         Estafette 

  Let op! Cijferen +/- slaan we voor nu over (doen we later) 

ma   Blok 7  taak 1  Getallen en cijferen     Blok 5  les 10 Zelfstandig werk Thema 6    5a:  les 14 

   som 1 t/m 5! (*7 + 8) bij cijferen hele som opschrijven  geit & pauw    Woordenschat  5b:  les 7 
   YouTube: cijferend vermenigvuldigen t/m 1:00   opdr. 1 t/m 3     
   https://www.youtube.com/watch?v=d79H5i5SUd8 

 

di   Blok 7  taak 2       Blok 5  les 10 Zelfstandig Werk Thema 6  les 1   5a:  - 

   Hoofdrekenen                    geit & pauw    Woordenschat  5b:  les 8 
   som 1 t/m 4 (*5)       opdr. 4 + 5 (*6)   opdr. 1 t/m 4 (*5) 

 

wo   Blok 7  taak 3  Cijferen      Blok 5  les 12 Herhaling  Thema 6 les 2   5a:  les 15 

   som 1 t/m 5! + 7 (*8 + 9) bij cijferen hele som opschrijven Herhaling    Woordenschat  5b:  les 9 
   YouTube: cijferend vermenigvuldigen t/m 1:50   opdr. 1 t/m 4 (*5)   opdr. 1 t/m 4 (*5) 
   https://www.youtube.com/watch?v=d79H5i5SUd8 
 

do   Blok 7  taak 4       Blok 6  les 1 Instructie  Thema 6  les 3   5a:  - 

   De post        grijze muizen    Schrijven   5b:  les 10 
   som 1 t/m 5 (*6 + 7)       opdr. 1 t/m 3    opdr. 1 t/m 4 (*5) 

 

vr   Blok 7  taak 5       Blok 6  les 1 Instructie  Thema 6  les 5 !  5a:  les 16 

   Herhalen                    grijze muizen    Kijk op taal   5b:  les 11 
   som 1 t/m 3! + 5 + 6 (*7 + 8) bij cijferen hele som opschrijven opdr. 4 + 5 (*6)   opdr. 1 t/m 4 (*5) 

              YouTube: persoonsvorm meester Nicky TV t/m 2:37 

*= extra opdracht           https://www.youtube.com/watch?v=Rjwm2nDbGIA&t=294s 

https://www.youtube.com/watch?v=d79H5i5SUd8
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