
Lieve mama’s, papa’s en kinderen van het 1ste leerjaar,

Ook in de vierde week willen we jullie helpen met het plannen van alle taken en maakten wij een weekplanning op.

Vanaf deze week zien de lessen afstandsonderwijs er een beetje anders uit.

Voor Nederlands gebruiken we elke dag een lesfilmpje. Daarbij hoort ook een link met ‘de bundel van de dag’ die je kan uitprinten. Deze dag-
bundels kan je ook op school afhalen.

Voor wiskunde krijg je dagelijks een instructiefilmpje te zien. Daarna maak je ‘de rekenblaadjes van de dag’ om de leerstof verwerken. Deze
rekenblaadjes kan je uitprinten of ook op school afhalen.

Nederlands:

Vanaf vandaag volg je Veilig leren lezenmet een filmpje vanuit thuis. Deze les duurt ongeveer 20 minuten. Heb je de bundel van de dag bij de
hand, dan kan je meedoen met de les.

Om het filmpje te bekijken klik je: Ctrl + klikken voor koppeling

Zo ziet de eerste les eruit:

De instructie van de zon-aanpak mag je overlaten, die is voor hele vlotte lezers. Wij volgen de ster-aanpak (voor risicolezers) en demaan-
aanpak.

Je krijgt eerst een korte instructie.

Dan lees je samen in Veilig en vlot in 3 stapjes:

1. Juf leest voor
2. Jij leest hardop samen in koor
3. Jij leest zelf. Zet het filmpje op pauze. Als het niet lukt, mag je het woord zoemen (heel traag lezen) of hakken en plakken.

Nu gaan we verder in ons werkboekje, neem je blad er maar bij en luister naar de instructie. Zet het filmpje op pauze en maak de 2werkbladen.

Kaar? Dan gaan we verder in Veilig & vlot. Eerst hardop in koor samen lezen. Zet het filmpje even op pauze en lees de woordrijtjes zelf nog een
keer door. Dan gaan we verder met de tekst. Lees eerst hardop in koor. Zet het filmpje op pauze en lees de tekst zelf door. Zo ga je verder met
de woordrijtjes en het laatste stukje tekst.

Dan gaan we verder met veilig gespeld. Schrijf het passend woord bij het plaatje.

Daarna gaan we woorden flitsen.



Als je alle onderdelen gedaan hebt, dan ben je klaar en werk je eventueel verder aan de thuissoftware (lezen met Zoem), lees je lekker verder in
je lievelingsboek of maak je een ander taakje van taal: veilig stap voor stap of handschrift (zie weekplanning)

Wiskunde:

Zoek je instructiefilmpje op Bingel bij taken. Daar vind je het filmpje bij ‘Filmpje van de dag: les 1 maandag 20/04’. Omdat je het filmpje maar één
keer kan bekijken, hebben we het drie keer klaargezet. Als je klaar bent met kijken, maak je de bijpassende rekenblaadjes. Neem je
verbeterblad en controleer.

Goed gelukt? Top!

Nog een beetje moeilijk? Geef niet op! Kijk nog eens naar het filmpje en maak je rekenblad opnieuw. Je kan het filmpje ook vinden op het
Bingeleiland, klik op de waterval en zoek ‘instructiefilmpjes’. Op je weekplan kan je de passende naam van het filmpje vinden.

Nog steeds moeilijk? Mail de juf. Ze staat altijd paraat!

- juf Barbara: klas1a@bsdetoekomst.be
- juf Lindsay: klas1b@bsdetoekomst.be
- juf Mireille: klas1c@bsdetoekomst.be

Op de weekplanning krijg je eenmooi overzicht. De bijlages van deze week kan je downloaden via mail of ophalen op school.

Dank je wel voor alle inspanningen die jullie samen met ons nemen.

En dat is goed, want samen staanwe echt sterk!

Let de lat niet te hoog en geef jezelf ook een applaus want je bent goed bezig!

Draag zorg voor elkaar!

Denk af en toe aan je juf, zemist jullie! ♥

Veel liefs,

Juf Mireille, juf Lindsay en juf Barbara.



Kern 9 dag 1:
Volg de les op
https://youtu.be/F4Dkw
Ki4gfc

Hou je bundel van dag 1
bij de hand

Geniet van het
ankerverhaal kern 9:
https://youtu.be/f9UmM
5TKwkM

Kern 9 dag 2:
Volg de les op
https://youtu.be/5gc1p0x
xYd8

Hou je bundel van dag 2
bij de hand

0 Kern 9 dag 3:
Volg de les op
https://youtu.be/l0vAqiE
vMN4s://youtu.be/QhmK
HxsE-u0
Hou je bundel van dag 3
bij de hand

0 Kern 9 dag 4:
Volg de les op
https://youtu.be/qEB8VJ
_wPps

Hou je bundel van dag 4
bij de hand

0 Kern 9 dag 5:
Volg de les op
https://youtu.be/l0vAqiEv
MN4

Hou je bundel van dag 5
bij de hand

0

Wiskunde: volg het
filmpje op Bingel Taken
les 1 maandag 20/04
+ tot 20 (10+10, T+E, E+T)

Maak de rekenblaadjes
les 1 maandag

0 Wiskunde: volg het
filmpje op Bingel Taken
les 2 dinsdag 21/04
+ tot 20 (TE+E, E+TE)

Maak de rekenblaadjes
les 2 dinsdag

0 Wiskunde: volg het
filmpje op Bingel Taken
les 3 woensdag 22/04
- tot 20 (TE-E)

Maak de rekenblaadjes
les 3 woensdag

0 Wiskunde: volg het
filmpje op Bingel Taken
les 4 donderdag 23/04
- tot 20 (TE-10, 20-10, TE-TE)
Kĳk tot 58 seconden!

Maak de rekenblaadjes
les 4 donderdag

0 Wiskunde: volg het
filmpje op Bingel Taken
les 5 vrijdag 24/04
- tot 20 (TE-10, 20-10, TE-TE)
Kĳk van 58 sec. tot eind!

Maak de rekenblaadjes
les 5 vrijdag

0

Veilig stap voor stap
kern 8
blz. 1-4

0 Veilig stap voor stap
kern 8
blz. 5-8

0 Veilig stap voor stap
kern 8
blz. 9-12

0 Veilig stap voor stap
kern 8
blz. 13-16

0 Veilig stap voor stap
kern 8
blz. 17-20

0

Handschrift
Schrijf 2 blaadjes uit je
schrijfboekje

0 Kies een spel op
Lezen met zoem
https://www.uitgeverijzwijse
n.be/ouderportaal

0 Handschrift
Schrijf 2 blaadjes uit je
schrijfboekje

0 Kies een spel op
https://www.xnapda.be/film
pjes/1ste-leerjaar
bĳ automatisatiefilmpjes

0 Handschrift
Schrijf 2 blaadjes uit je
schrijfboekje

0

We toveren een lach
met ons mopje van de dag.
Check onze facebook pagina
☺
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