
Hallo meisjes en jongens, 
 
Wat een vreemde situatie hè. 
Ik zit nu in een bijna lege school werk voor jullie te maken. Ik hoop zo dat we weer snel gewoon naar 
school kunnen; musical, werkweek … 
Voor de komende week staat hieronder werk voor 5 dagen. Jullie hebben thuis je taal- en rekenboek 
liggen; da’s makkelijk. Via MOO kun je de boeken trouwens ook bekijken. Ik heb ook nog kopietjes in 
de groep-8-map staan bij THUISWERK, misschien vind je dat fijner. Het werk kun je in je schrift 
maken; je zou ook de blaadjes kunnen afdrukken. Kijk maar wat je het makkelijkst vindt, mij maakt 
het niet uit. 
Je werkstuk kan vast in het net gemaakt gaan worden. Denk dan wel aan een mooie voorkant, een 
inhoudsopgave en een lijstje van de boeken en sites die je hebt gebruikt. Het werkstuk mag je 
printen, maar je kunt het ook digitaal inleveren; zet het dan in de groep-8-map bij THUISWERK in de 
map WERKSTUK KLAAR. 
Succes met jullie werk en ik hoop jullie weer heel snel, in goede gezondheid, te zien ! 
 
Rob Waanders 

 

Dag 
 

wat waar af 

1 - In de groep-8-map vind je bij THUISWERK de 
antwoorden van het werk dat je de afgelopen 
weken hebt gemaakt. Kijk het zelf goed na en 
verbeter de fouten. Lukt dat niet, overleg eens 
met je ouders of noteer de opgaven, zodat ik je 
deze later kan uitleggen. 
 

- groep 8 map, schrift  

2 - spelling 6.8 
- rekenen blok 3.14 (som 1-4) 
- aardrijkskunde blz. 97-99 
 

- MOO/groep 8 map 
- boek, schrift 
- groep 8 map 

 

3 - woordenschat 13 
- aardrijkskunde blz. 100, 101 
- begrijpend lezen blz. 31, 32, 33 
- Bloon 8.5.9 en 8.6.5 
 

- groep 8 map 
- groep 8 map 
- groep 8 map 
https://spelling.bloon-
methode.nl/R2login-leerling-ui.php 
 

 

4 - rekenen blok 3.15 (som 1-6) 
- spelling 6.9 
- taal 7.1 
 

- boek, schrift 
- MOO/groep 8 map 
- taalboek 

 

5 - taal 7.2 
- begrijpend lezen blz. 34, 35 
- geschiedenis: bekijk: 
 
 
 
- geschiedenis blad 66, 67 
 

- groep 8 map 
- groep 8 map 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-maakt-geschiedenis-
canon-aletta-
jacobs/#q=aletta%20jacobs 
- groep 8 map 
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