Beste ouders (en leerlingen) van groep 3,
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)

In kern 6 hebben we geprobeerd om uw kind in het zon werkboek (niveau moeilijker) te laten werken. Dit
ging goed. Daarom willen we in kern 7 volledig overgaan op zon. Nou hadden we natuurlijk niet verwacht
dat kern 7 thuis zou beginnen. Daarom voor de zekerheid ook de maan-versie in de tas gedaan. In principe
werken de leerlingen aan de weektaak zoals hieronder beschreven is, maar mocht dit toch te veel vragen

of onzekerheden oproepen, dan graag een berichtje en kunnen we eventueel overgaan (voor deze periode
thuis) op de maan-versie.
Onderaan de dagtaak staan opdrachten voor als ze klaar zijn (en nog even verder willen). Met computer
zouden ze kunnen kiezen uit leesturbo (is nieuw), 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 (M3/E3 niveau).
Achter elke schrijfles staat een link naar You tube. Hierbij krijgen de kinderen een korte instructie over de
bladzijde. Wanneer de schrijfwijze van een letter onbekend is kan er via deze link het filmpje van de letter
bekeken worden: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJs6b5npRg9yt37doZRS0FUaF-v4w_YXX
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 ZON

Groep 3

Maandag
Online via zulu connect: 9:00 – 10.00 uur voor instructie en vragen.
4 januari
11:30 – 12:00 uur vragenrondje
Veilig Leren Lezen Zoem op de computer. ( Sessie duurt 30 minuten)
Werkboek en boekjes bekijken kern 7
Veilig gespeld blz 1 en 2 (in kopieerboek schrijven)
Rekenen
Instructie: werkboek blz. 48 en 49
Werkboek blz. 70 maken: splitsen (les 8)
Schrijven
Pennenstreken blz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=x8tNi6AMbyc&feature=emb_logo
Klaar?

Leesturbo via Zulu connect op de computer
10 minuten zelf lezen (via bijvoorbeeld yoleo.nl)
Rekentuin via Zulu connect op de computer

Dinsdag
Google Meet: 9:00 – 10.00 uur voor instructie en vragen.
5 januari
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje
Veilig Leren Lezen Instructie verhaal: Op Safari.
Veilig en Vlot zon bladzijde 2,3,4 en 5
Werkboek zon bladzijde 1,2 en 3
Schrijven
Pennenstreken blz. 3
https://www.youtube.com/watch?v=Q4S6ZLL7-Uw&feature=emb_logo
Rekenen
Rekentuin via Zulu connect op de computer (30 minuten)
Klaar?

Woensdag
6 januari
Veilig Leren
Lezen

Rekenen

Af?

Af?

Taalzee via Zulu connect op de computer
10 minuten zelf lezen (via bijvoorbeeld yoleo.nl)
Rekenen achterin werkboek blz.

Vandaag geen Google Meet.

Af?

Zoem op de computer. ( Sessie duurt 30 minuten)
Leesboek Een slang in mijn bed blz. 2 en 3
Veilig gespeld blz. 3 en 4 in kopieerboek.
Werkboek blz. 50 en 51
Liedje verliefde harten oefenen:
https://www.youtube.com/watch?v=RjdS1b7kYrY&fbclid=IwAR0mNtdNfQ9Rx3oUUpaxTMfRdm9z8ED8IQievhtO7W4LjAfj-JudRklDCs

Klaar?

Donderdag 7
januari

Leesturbo via Zulu connect op de computer
10 minuten zelf lezen (via bijvoorbeeld yoleo.nl)
Rekentuin via Zulu connect op de computer

Google Meet: 9:00 – 10.00 uur voor instructie en vragen.
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje

Af?

Veilig Leren Lezen Instructie letterdictee en woorddictee in schrift (dictee)
Veilig en Vlot zon bladzijde 6 en 7
Werkboek zon bladzijde 4 en 5
Veilig gespeld blz. 5 en 6 in kopieerboek
Rekenen
Instructie Werkboek blz. 52 en 53
Schrijven
Pennenstreken blz. 4
https://www.youtube.com/watch?v=PZmDxDezvws&feature=emb_logo
Klaar?
Zoem via Zulu connect op de computer
10 minuten zelf lezen (via bijvoorbeeld yoleo.nl)
Rekentuin via Zulu connect op de computer
Vrijdag 8 januari

Google Meet: 9:00 – 10.00 uur voor instructie en vragen.
Google Meet: 11:30 – 12:00 uur vragenrondje
Veilig Leren Lezen Instructie samengestelde woorden
Veilig en Vlot Zon bladzijde 8 en 9
Werkboek bladzijde 6,7 en 8
Veilig gespeld blz. 7 en 8 in kopieerboek
Rekenen
Instructie Werkboek blz. 54 en 55
Rekentuin (15 minuten)
Schrijven
Pennenstreken blz. 5
https://www.youtube.com/watch?v=5glR0Au5RuI&feature=emb_logo
Klaar?

Taalzee via Zulu connect op de computer
10 minuten zelf lezen (via bijvoorbeeld yoleo.nl)

Af?

