PLANNING lessen 8-12 juni 2020
1) Live lessen:
● Maandag 8juni: GEEN LIVE
● Dinsdag 9juni: GEEN LIVE
● Woensdag 10 juni: LIVE 9u30
● Donderdag 11 juni: SCHOOL
● Vrijdag 12 juni: SCHOOL
● Klik een paar minuten op voorhand op deze link:
Link juf Roxy:

https://us04web.zoom.us/j/792028171

à wachtwoord: jufroxy
● E-mailadres juf: l4wonderwijzer@groups.outlook.com
● E-mailadres school: drogenbos.basis@skynet.be
● Je vindt ook alles terug op:
http://www.gemeenteschooldrogenbos.be/online-werken-l4/
https://drive.google.com/drive/folders/1ggo4t0Fk7S1aQTho5y8LcPMLWXJvhpvR?usp=sharing
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2) Uitleg bij de lessen:
Maandag:
● Geen live les!
● Je maakt de remediëring van blok 10 op bingel
● Werkblad maandag 8juni:
o Werkblad wiskunde: cijferen delingen
o Schattingen maken met NATUURLIJKE getallen
o Werk netjes
● Presentatie provincies:
o Kies een provincie van België
o Gebruik de basis powerpoint om deze taak te maken (wis uiteraard de eerste
slide)
o Heb je geen microsoft powerpoint = GEEN PROBLEEM à dan klik je in de drive
de powerpoint: open met google presentatie dan maak je deze online
Dinsdag:
● Geen live les!
● Werkblad 58:
o Werkblad wiskunde: cijferen bewerkingen
o Schattingen maken met NATUURLIJKE getallen
o Werk netjes
o Je hebt ook je werkboek E nodig om de laatste oefening op te lossen
● Taal:
o Herhalings-oefeningen deel 1
o Je maakt alle EVEN pagina’s (2-4-6-8-10-12-14-16-18)
o Lees goed wat er van je gevraagd wordt
o Ben je niet zeker van een oefening dan maak je deze in POTLOOD
● Indien nodig
o Werk je presentatie af
o Let op spel fouten
o Maak er een aangename presentatie van
o Gebruik niet te veel effecten of bewegende afbeeldingen

Woensdag:
● ONLINE 9u30:
o Print de inleiding af (we hebben de nieuwe boeken pas morgen)
o Benodigdheden:
▪ Lat
▪ Kleurpotloden
▪ dobbelsteen
● Taal:
o Herhalings-oefeningen deel 2
o Je maakt alle ONEVEN pagina’s (3-5-7-9-11-13-15-17-19)
o Lees goed wat er van je gevraagd wordt
o Ben je niet zeker van een oefening dan maak je deze in POTLOOD

STUUR TAKEN DOOR TEGEN WOENSDAG AVOND 18UUR + ZORG ERVOOR DAT ALLE
PAPIEREN EN TAKEN IN EEN MAP ZITTEN DIE JE MORGEN BIJ HEBT OP SCHOOL!!!

