Verduidelijking lessen 27.04 -01.05
Beste ouders,
Beste kinderen van het derde leerjaar,
Deze week voorzien wij:





4 rekenlessen
2 spellinglessen
2 taallessen
2 schriftlessen

Van elk vak is er een blad met benodigdheden. Dit bekijk je voordat je een les aanklikt!
Van elke les is er een instructiefilmpje (behalve van schrift).
Dus voor rekenen, spelling en taal:







Stap 1: Kies een vak.
Stap 2: Lees op de benodigdheden wat je allemaal moet nemen of doen en doe dat!
Stap 3: Klik op het bijhorende filmpje.
Stap 4: Luister en werk mee.
Stap 5: Maak de overige oefeningen in je werkschrift.
Stap 6: Kijk na met de verbetersleutel.

Voor schrift:






Stap 1: Kies het vak ‘schrift’.
Stap 2: Lees op de benodigdheden wat je allemaal moet nemen of doen en doe dat!
Stap 3: Maak de oefeningen die op de benodigdheden staan.
Stap 4: Je mag de overige oefenen van die les maken maar dit moet niet.
Er zijn geen verbetersleutels voor schrift.

Belangrijk! Wissel de vakken af!


We hebben voor jullie een dagplanning gemaakt. Deze mag je gebruiken.

maandag 27/04

dinsdag 28/04

woensdag 29/04

donderdag 30/04

Rekenen les 113

Rekenen les 114

Spelling herhaling
thema 6

Taal herhaling
thema 6
Schrift blok 7 les 2

Rekenen les 115
deel 1
Taal thema 7 les 1

Rekenen les 115
deel 2
Spelling thema 7
les 1
Schrift blok 7 les 3

vrijdag 01/05
vrije dag (feestdag)



Indien je onze dagplanning niet volgt is het volgende wel belangrijk:
Volg de volgorde van de lessen.
Sommige lessen bouwen verder op de vorige les, zeker bij wiskunde en spelling.
Neem dus eerst de les met het laagste nummer/cijfer. Neem de dag daarna pas de
volgende.

Je vindt het blad met de benodigdheden en de filmpjes via een mail van mama of papa.
Je kan de filmpjes steeds opnieuw bekijken als je vergat hoe de oefeningen werken.

Indien er vragen zijn, kan je ons bereiken via praatbox.be. Wij voorzien twee
contactmomenten per week:



Dinsdag 18.30u – 19.00u
Donderdag 10.30u – 11.00u

Mama en papa krijgen een mail met de link voor deze praatbox. Je moet op de link klikken
en het wachtwoord ingeven van jouw klas.



Wachtwoord 3A = joepie
Wachtwoord 3B = hoera

Je kan ons ook altijd bereiken via ons mailadres:
naomi.geukens@basisschoolwezel.be
annemie.lambrechts@basisschoolwezel.be
Veel succes,
juf Naomi en juf Annemie

