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1B - Planner 

Plan Datum Beschrijving Leerdoe

18 mei 08:00 –

23:00

19 mei 08:00 –

23:00

20 mei 10:30 –

11:00

20 mei 08:00 –

23:00

21 mei 08:00 –

23:00

22 mei 08:00 –

23:00

Planner week 8 1B

Snappet

Studievaardighed

Maken bok 3 les 2 en 3

Snappet

thuisrekenen

maken blok 1 week 4 les 3 en 4

Online

klasvergadering

We gaan met de hele klas online
even samenkomen. Leuk om
elkaar weer even te zien en te
kunnen spreken.       
Je kunt inloggen via de volgende
link.     
Zorg dat je om 10.30 bent
ingelogd  op computer of
laptop!!! 

https://meeting01.mijnschool.nu/k

Nieuwsbegrip

online

1. Ga
naar http://www.mijnschool.nu  
 2. Klik aan rechts bovenin:
Nieuwsbegrip.       
3. Log in met je persoonlijke
inlogcodes   
4. Klik op WOORDENSCHAT

Wereldorientatie Maak een filmpje van 1 minuut
en laat hierin zien wat je
gelukkig maakt en waar je
gelukkig van wordt.

Muiswerk 60 minuten op Muiswerk;
Abdullah en Gabi
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 3 plannen begintijd 11-5-2020 eindtijd 22-5-2020

 1 Plan

18 mei – 20 mei

18 mei – 20 mei

18 mei – 22 mei

18 mei – 20 mei

Hout Deze opdracht is voor: Ilayda,
Ashley, Jamilla, Feyzullah,
Fabiance, Aimee en Dani.

Schilderen Deze opdracht is voor: Jesse,
Ilayda, Ashley, Jamilla, Fabiance,
Jens, Aimee en Goewan.

Gym week 8 Klik hier om tekst toe te voegen

BkV Dit is alleen voor de leerlingen
die de opdracht van vorige week
(groot, groter, kleinst?) nog niet
gedaan hebben. 
1. Klik in Its Learning bovenin de
donkere balk op 'vakken'.   
2. Klik op BkV leerjaar 1.   
3. Daar zie je wat je moet doen
voor BkV: perspectief anders
bekeken (filmpje kijken en de
opdracht: Groot, groter, ..kleinst?
maken.   
4. Via de chat kun je eventueel je
vragen stellen over de opdracht
aan mevrouw Breet.

Planner week  7 1B

Week 6 (20 april - 24 april)
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