Beste ouders van groep 5,
De komende weken zal uw kind thuis zijn. Wij willen dat uw kind bezig is met schoolwerk en hebben
daarom een aantal taken op papier gezet ( zie bijlage ). Er zijn taken die gemaakt moeten worden en
extra taken. De moet-taken worden gemaakt in een leeromgeving die wij kunnen inzien. Zo zijn wij in
staat om de voortgang van uw kind te volgen. Met het oog op de cito eind 5 toets (E5) is het
belangrijk om OOK te werken aan de extra taken, zoals cito oefenstof.
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 ons opnemen via de mail. We hopen u voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Emile Desar
e.desar@skpo.nl

Beste kinderen van groep 5
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.
Maak elke dag een taak spelling, en rekenen. Lees elke dag.
-Gynzy; alle lessen die openstaan kun je maken
-Gynzy; oefenen in de werelden woordenschat, spelling en rekenen
-Gynzy taken; oefenen tafel, klokkijken, tiental, tot de 100, de eerste ik-vorm en spellingtool trainer
- Lees elke dag minimaal 30 minuten
Elke week moet je nieuwsbegrip XL maken.
-Maak aankomende 3 weken de Nieuwsbegrip XL les en de woordenles. Elke week komt de nieuwe
les op dinsdag online.
Extra oefenmogelijkheden -cito oefenen op www.leestrainer.nl Ga naar groep 5. Je kunt vakken gaan
oefenen of citotoets; eindtoets rekenen, taal en lezen
- Nieuwsbegrip archieflessen (begrijpend lezen) - www.juf-milou.nl (begrijpend lezen) www.redactiesommen.nl/groep5.html (rekenen)
Mochten jullie je inloggegevens van gynzy kids of nieuwsbegrip XL niet meer weten dan kunnen papa
of mama contact opnemen met meester Emile. Dit kunnen zij doen via: e.desar@skpo.nl
Succes!

