
 
 
Beste ouders (en leerlingen) van groep 4,   
   
Na een welverdiende kerstvakantie gaan we op maandag 4 januari aan de slag met een weektaak. 
De kinderen hebben een tas met schriften, boeken en een (geel) blad met inlogcodes meegekregen. Mocht 
er toch nog iets missen dan horen we dat graag dan komen we het brengen. Het is handig als uw kind 
beschikking heeft over een koptelefoon. Dit dempt voor ons en uw kind de bijgeluiden.   
 
Maandag om 8:45 uur gaan we eerst proberen om online af te spreken via Google Meet zodat we het met 
elkaar over de vakantie kunnen hebben. Zodra dit allemaal gelukt is, gaan we aan de slag!  
  
Op het gele blad (uit de tas) staat de inlogcode van uw kind.   
In de internetbalk typt u: inlog zulu of via deze link (https://accounts.zuluconnect.net/login )  kunt u 
inloggen.  
  
U ziet dan dit scherm:   
 

Klik op “inloggen  met gebruikersnaam en 
wachtwoord”.   
 
In de bovenste balk komt te staan: 
naamleerling@leerlingposthoorn.nl  
  
Bijv. jansmit@leerlingposthoorn.nl  
  
Het wachtwoord is de code die achter het 
slotje staat. (op het gele papier)  

 
Bij dit inlogscherm ga je via de “3-4” naar het 
google meet moment.   
(Het kan zijn dat er bij de eerste keer inloggen 
een mailadres ingevuld moet worden. Dit is 
dan weer: 
naamleerling@leerlingposthoorn.nl) 
 
Hier kan je ook naar rekentuin, staal, 
taalzee en leesturbo.  
 

 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal er online les plaats vinden. Woensdag instructie vrije dag, dus 
zelfstandig werken. Wij zullen dan de nieuwe planning voor de week erop maken.  

 

 

• 08.45 uur – 09.00 uur Dagopening in Google Meet   
• 09.00 uur – 10.00 uur Instructies groep 3  
• 10.00 uur – 10.15 uur Pauze  
• 10.15 uur – 11.15 uur Instructies groep 4  
• 11.30 uur – 12.00 uur Vragenrondje voor groep 3/4 (niet verplicht)  

 

https://accounts.zuluconnect.net/login


Onderaan de dagtaak staan eventueel extra opdrachten. Met computer zouden ze kunnen kiezen uit 
leesturbo, maar ook taalzee of rekentuin. Dit gaat allemaal via Zulu connect. Zonder computer kan je 
denken aan gezelschapsspellen, verhaal bedenken/schrijven of lezen in een Avi boek (M4 niveau).   
  
We hopen dat bovenstaande duidelijk is. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, kunt u ons het beste 
bereiken via Parro. We wensen jullie allen fijne feestdagen toe en een gezond en goed 2021!  
 
Met vriendelijke groet,   
Jannes Hofsteenge  
Rosan Tissingh  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Planning week 1        Groep 4  
 
 
 

Maandag 4 januari  Google Meet: 10.15 uur voor instructie en vragen. 
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje  

Af?  

Taal  Instructie Taalboek blz. 8 en 9    

Rekenen  Werkboek blz. 24 en 25    

Spelling  Via Zulu connect naar Staal. 30 minuten oefenen blok 4.    

Lezen  Leesboek 15 minuten (hardop) lezen.   

  
  

Dinsdag 5 januari  Google Meet: 10.15 uur voor instructie en vragen. 
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje  

Af?  

Taal  Instructie Taalboek blz. 10 en 11.     

Rekenen  Werkboek blz. 30     

  Bladzijde automatiseren (kopieerboek)    

Spelling  Instructie herhalen categorieën    

  Bedenk bij elke categorie een woord en schrijf ze in je dictee schrift    

Schrijven  Bladzijde 6    

  

Woensdag 6 januari   Geen Google Meet Af?  

Taal  Werkboek blz. 8 en 9    

Rekenen  Werkboek blz. 32     

  Tafel van 5 opschrijven / oefenen    

Spelling  Via Zulu connect naar Staal. 30 minuten oefenen blok 4.    

Estafette  Les 21 (blz 42-43)  maken en lezen    

      

  

Donderdag 7 januari  Google Meet: 10.15 uur voor instructie en vragen. 
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje  

Af?  

Taal  Instructie Taalboek blz. 12 - 13    

Rekenen  Bladzijde automatiseren (kopieerboek)    

  Rekentuin via Zulu connect (30 minuten)     

Spelling  Instructie dictee    

Schrijven  Bladzijde 7    

 Lezen Leesboek 15 minuten (hardop) lezen.   

  

Vrijdag 8 januari  Google Meet: 10.15 uur voor instructie en vragen. 
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje  

Af?  

Taal  Werkboek blz. 10 en 11    

Rekenen  Instructie werkboek blz. 34 en 35    

Spelling  Via Zulu connect naar Staal: 30 minuten oefenen blok 4.    

Estafette  Les 22 (blz 44-45)  maken en lezen    

      

      

  
  



  
  
  
Extra opdrachten (hoeft niet, mag wel)  
  

Vak:  Wat:  Af:  

Taal  Taal werkboek achterin. (blz. 86 – 87- 88)    

Spelling  Spellingoefenen.nl    

Spelling  Staal software Blok 4     

Nieuws  Jeugdjournaal kijken    

Nieuws Dedagvandaag.nl  

Lezen  Stil lezen / samen lezen / hardop lezen    

Rekenen  Tafels van 1,2,3,4,5 en 10 oefenen  
 (bijvoorbeeld via tafeldiploma.nl) 

  

Rekenen  Klok kijken oefenen. (hele/halve uren en kwartieren)   

Schrijven  Verhaal schrijven    

Lezen  Yoleo.nl    

Lezen   Leesturbo via zulu connect    

      

  
 


