
Beste ouders van groep 7, 

 

De komende weken zal uw kind thuis zijn. Ik wil dat uw kind bezig is/blijft met schoolwerk en heb 

daarom een aantal taken op papier gezet in een brief aan de leerlingen (zie bijlage). Er zijn taken die 

gemaakt moeten worden en extra taken. De moet taken worden gemaakt in een leeromgeving die ik 

kan inzien en de voortgang van uw kind volgen.  

Hieronder enkele tips voor het thuis leren 

- Plan samen met uw kind de activiteiten 

- Werken in de ochtend heeft de voorkeur 

- Zorg dat uw kind een rustige werkplek heeft 

- Hou in de gaten of uw kind bezig is met de taken en controleer taken 

- Zorg voor voldoende pauze tussen de taken 

Mocht u vragen hebben kunt u contact met mij/school opnemen via de mail. We hopen u voldoende 

geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 
Berry van Gerwen, 
Leerkracht groep 7 
b.vangerwen@skpo.nl  
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Beste kinderen van groep 7, 

 

Jullie hebben allemaal gehoord dat we elkaar de komende tijd niet zien op school. Wij vinden dat 

jammer! Voor jullie zal er de komende weken veel vrije tijd zijn, maar we willen jullie ook het een en 

ander laten doen thuis, want aan het eind van dit schooljaar zal er toch een CITO toets gemaakt 

moeten worden. Bezig blijven is daarom heel erg belangrijk! 

Ik wens jullie heel veel succes toe en hoop jullie heel snel weer te zien. 

Meester Berry 

To-do-list: 

Gynzy; Maak elke dag één taak spelling, woordenschat, taal-grammatica en rekenen. 
Wat moet je doen? 

• LESSEN; alle lessen die openstaan kun je (opnieuw) maken. 

• WERELDEN; oefen de vakken woordenschat, spelling, taal-grammatica & rekenen. 

• TAKEN; oefenen meten met maten trainer, verleden tijd trainer, voltooid deelwoord trainer, 
eerste ik-vorm trainer. 
 

Lezen. 
Lees elke dag minimaal 20 minuten (in een boek). 
 
Elke week moet je Nieuwsbegrip XL maken. 
Iedere dinsdag is de nieuwe les van Nieuwsbegrip XL voor jullie beschikbaar. Jullie maken deze door 
in te loggen met je eigen log-in gegevens die je van school gekregen hebt. Ben je deze kwijt, dan kan 
je deze opvragen door een mail te sturen naar: b.vangerwen@skpo.nl  
Wat moet je doen?  
- Woordenles van Nieuwsbegrip. 
- Andere Tekstsoort. 
 
Spreekbeurt 
De 2e spreekbeurt ronde komt er aan, daarom wil ik je vragen om alvast te starten met het 
maken/ontwerpen van een spreekbeurt. 
- Zorg dat je jouw spreekbeurt (alvast) maakt (mocht je geen powerpoint kunnen maken dan zorg je 
ervoor dat je al je informatie opschrijft) 
 
Extra oefenmogelijkheden  
- Cito oefenen op www.leestrainer.nl Ga naar groep 7/8.  
- Oefenen op www.kids4cito.nl en www.meestermichael.nl  
- Nieuwsbegrip archief (www.nieuwsbegrip.nl) 
 

Instructiefilmpje voor thuisgebruik van Gynzy en Nieuwsbegrip. 
Later vandaag zal er nog een mail verstuurd worden vanuit school, waarin thuisgebruik van de 
programma’s Gynzy en Nieuwsbegrip aan jullie (en jullie ouders) uitgelegd zal worden. 
De instructiefilmpjes zijn terug te vinden op het Karel de Grote YouTube kanaal én op onze website 
www.bskareldegrote.nl.  
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