Brief Corona week 2
Beste ouder(s)
Hieronder vind je het weekrooster van deze week. Zoals jullie zien, gooien we het deze keer over een andere boeg. Omdat er problemen
opduiken bij de site van Bingel en omdat vele ouders hun computer niet vrij kunnen stellen wegens werk, zal volgende week als volgt gaan:
Deze rooster zorgt voor de kinderen voor een houvast. Bent u verplicht deze rooster te volgen? Zeker niet. Wel zouden we graag hebben dat
de werkjes die er op staan, gemaakt worden. Per dag staat er steeds een reken en taal of spelling taak klaar. Deze taken vind je zowel in mail
als op de website van de school. Wij hebben ook telkens een computertaak voorzien op Bingel rond ongeveer dezelfde inhoud (dit zie je steeds
aan de titel van het taakje). De taken komen er per dag online, maar blijven wel steeds staan tot het einde van de week (29/3). Zo ervaren jullie
door problemen op de site zeker geen tijdsdruk.
Bijv:
maandag 23/3 zal er in Bingel het volgende verschijnen:
Breuken
Woordsoorten
→ deze taakjes blijven staan tot zondag 29/3
dinsdag 24/3 komen de volgende taakjes online:
Cijferen aftrekken
Onderwerp en persoonsvorm → ook deze blijven staan tot zondag 29/3
enz ...

 Zie ook in de rooster onderaan

 Zie ook in de rooster onderaan

Wat is nu de bedoeling: de kinderen maken ofwel de taakjes op het werkblaadje (zie mail of schoolsite: http://www.basisschool-velle.be/ )
ofwel de Bingeltaken/taken online. Dit mag uiteraard ook afwisselend. Aangezien Bingel niet voor elke inhoud evenveel heeft klaarstaan,
hebben we in de weekrooster enkele bijhorende sites voorzien. Wil je je zoon of dochter verplichten om beide te maken, dan is dit een eigen
keuze. Voor de juffen is 1 van beide voldoende. Zorg ervoor dat de kinderen voldoende oefenen maar overlaad ze niet met te veel werk.
Nog even dit: de challenges zijn ook GEEN verplichting maar voorzien als een leuk tussendoortje.

Is er nog iets onduidelijk of zijn er nog vragen? Aarzel niet om de juffen te contacteren op bijhorend e-mailadres: juf Lynn
(bsvelle.lynnvermeulen@gmail.com) en juf Ellen (bsvelle.ellendevylder@gmail.com)
Rooster Corona week 2
maandag 23/2

dinsdag 24/2

woensdag
25/2

donderdag 26/2

vrijdag 27/2

zaterdag 28/2

zondag 29/2

ontbijt
schoolwerk

Taak 1:
breuken

Taak 1:
cijferen
aftrekken

Taak 1:
tafels
inoefenen

Taak 2:
woordsoorten

Taak 2:
Taak 2:
onderwerp en
verklein
persoonsvorm
woorden
https://www.co
mputermeester.
be/zinsontledin
g.htm

Taak 1:
de klok

Taak 1:
bewerkingen
deel 1

Taak 1:
bewerkingen
deel 2

Taak 1:
tafels inoefenen
https://www.dem
aaltafels.be/

Taak 2:
zinsontleding
https://www.com
putermeester.be/
zinsdelen-aandui
den.htm

Taak 2:
woordenlijst 1-2

Taak 2:
woordenlijst 3-4

Taak 2:
woordenlijst 5-7

vrije tijd
middag
schoolwerk

sporten

vrije tijd

Challenge 4:
knutsel iets
met een wcrolletje

Challenge 5:
Challenge 6:
maak een selfie maak een ei
met een leuk
of au rap
hoofddeksel

Challenge 7:
maak een
woordzoeker via
internet en los
deze op

Challenge 8:
gorgel met water
een liedje en laat
iemand gokken
welk liedje je
zingt

Challenge 9:
schrijf 2 weetjes.
Een
waargebeurd en
niet waargebeurd.
Laat een
huisgenoot
uitzoeken welke
de echte is.

Challenge 10:
Beloning: kijk
naar de
Sintmusical

kwartier
lezen

Lees buiten

Lees liggend
op je buik

Lees in de
keuken

Lees op tafel

Lees liggend op
je rug

Lees luidop

bedtijd

Lees met een
zaklamp

