
Huiswerkrooster 17 maart t/m 24 maart 2020 
Klas: 1A 
Mentor: Mevrouw Kranenburg  jkranenburg@mijnschool.nu 
  
 

Dag  Wat? Af? 
Dinsdag 17-03 - Maak Nieuwsbegrip ‘social media’ op It’s Learning. 

- Maak het werkblad ‘spreekwoorden’ op It’s Learning. 
 

- Ga 20 minuten stillezen met de leesbingo op It’s Learning. 
- Shahd en Gewana: geen leesbingo, maar maak 20 minuten Muiswerk. 

 

 

Woensdag 18-03 - Maak de lessen 3 en 4 in ‘Spelling thuis 1’ op Snappet. 
- Maak de opdracht ‘gym’ op It’s Learning. 

 
- Ga 20 minuten stillezen met de leesbingo op It’s Learning. 
- Shahd en Gewana: geen leesbingo, maar maak 20 minuten Muiswerk. 
 

 

Donderdag 19-03 - Maak de lessen 3 en 4 in ‘Rekenen thuis 1’ op Snappet. 
- Maak de opdracht ‘zorg en welzijn’ op It’s Learning. 

 
- Ga 20 minuten stillezen met de leesbingo op It’s Learning. 
- Shahd en Gewana: geen leesbingo, maar maak 20 minuten Muiswerk. 

 

 

Vrijdag 20-03 - Maak het werkblad ‘Engels, geld’ op It’s Learning. 
- Maak de opdracht ‘koken’ op It’s Learning. 

 
- Ga 20 minuten stillezen met de leesbingo op It’s Learning. 
- Shahd en Gewana: geen leesbingo, maar maak 20 minuten Muiswerk. 

 

 

Maandag 23-03 - Maak de opdracht ‘verhaal’ op It’s Learning. 
- Maak het werkblad ‘rebus’ op It’s Learning. 

 
- Ga 20 minuten stillezen met de leesbingo op It’s Learning. 
- Shahd en Gewana: geen leesbingo, maar maak 20 minuten Muiswerk. 

 

 

Dinsdag 24-03 - Maak Nieuwsbegrip ‘geluk’ op It’s Learning. 
 

- Alleen de leerlingen: Sebastian, Jordy, Levi, Gewana, Ruben, Milan, Youri, Shahd en 
Noah:  
maak de opdracht ‘hout’ op It’s Learning. 

 
- Alleen de leerlingen: Jean Michel en Damian:  

maak de opdracht ‘fietsentechniek’ op It’s Learning. 
-  
- Ga 20 minuten stillezen met de leesbingo op It’s Learning. 
- Shahd en Gewana: geen leesbingo, maar maak 20 minuten Muiswerk. 

 

 

Dag allemaal, 
 
In bovenstaand schema is het huiswerk te zien voor aankomende week. Je kunt dit schema uitprinten en als je een opdracht klaar hebt, 
vink je deze af. Voor elke opdracht krijg je een cijfer dat meetelt voor je rapport. Neem het dus serieus. Elke dinsdag zal er een nieuw 
rooster voor die week op de website komen. 
 
De uitleg van alle opdrachten zijn te vinden op It’s Learning. Er staat precies uitgelegd hoe je de opdracht moet uitvoeren en hoe je deze 
kunt inleveren. It’s Learning zal je deze weken dus veel gebruiken. Je kunt via It’s Learning ook een berichtje naar mij sturen. 
Soms moet je lessen maken op Snappet. In It’s Learning staat uitgelegd welke lessen je moet maken en welke je stapjes je daarvoor moet 
doen in Snappet. 
 
Heb je vragen als je opdrachten niet snapt of dingen niet lukken, mag je altijd contact met mij opnemen! Mijn mailadres staat bovenaan dit 
schema.  
 
Het is voor ons allemaal een nieuwe situatie en ik hoop dat we met elkaar een leerzame, goede en weer gezonde tijd ingaan. 
 
 
Tip: via www.onlinebibliotheek.nl kun je gratis luisterboeken luisteren. Heel leuk! Misschien kun je eens luisteren in plaats van lezen bij het 
doen van de leesbingo.  
 
Zet ‘m op, toppers!  
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