
STUDIEWIJZER VAN 6 mei tot en met 20 mei 2020 O1B    cverbeek@ovmz.nl 

Graag over de mail en niet via magister. 

Van de opdrachten van cijferen en redactie volgen nog foto’s! 

 Week 6 t/m 8 mei Week 11 t/m 15 
mei 

Week 18 t/m 20 
mei 

Grip  Blok 4, les 3 
 

Blok 4, les 4 
 

Ww spelling 25 26 -- 

Spelling paars  1 en 2 (blz. 52) 3 en 4 (blz. 54) 

Spelling blauw Blok 3 les 10 Blok 3 les 12 Dictee digitaal les 
3 

Woordenschat Taalboek hard; 
blok 5, les 1 (blz. 8 
t/m 11) 

Taalboek hard; 
blok 5, les 9 (blz. 
18 t/m 21) 

Woordenschrift 
bijwerken 

Project krant  UITERLIJK 
INLEVEREN 

 

Boekverslag   UITERLIJK 
INLEVEREN 

 

Rekenwerk zelfst. Werk iedere dag 
minstens een half 
uur aan je 
zelfstandig 
rekenwerk of aan 
de schrijfopdracht 
die je bij OP-extra 
hebt gekregen 

Werk iedere dag 
minstens een half 
uur aan je 
zelfstandig 
rekenwerk of aan 
de schrijfopdracht 
die je bij OP-extra 
hebt gekregen 

Werk iedere dag 
minstens een half 
uur aan je 
zelfstandig 
rekenwerk of aan 
de schrijfopdracht 
die je bij OP-extra 
hebt gekregen 

Cijferen en 
redactiesommen 

Maak oef. 20 
Van 6, 7 of 8 

Maak oef. 21 
Van 6, 7 of 8 

 

Opdracht; 
 
Zie onderstaande 
mail van Bri. 

idem idem idem 

 

 

Het zijn rare tijden, die coronatijden. Je moet van alles, zoals afstand houden, zoveel 

mogelijk thuis blijven, in je elleboog hoesten en heeeeel vaak je handen wassen. 

Je mag ook van alles niet: op bezoek bij je opa of oma, chillen met meer dan 3 

vrienden, sporten en lekker 😂🥴naar school. 

 

Genoeg redenen om er niet vrolijk van te worden. Toch zijn er veel mensen die van 

alles verzinnen om vrolijk te blijven.  

Ze doen iets voor een ander, waar je zelf altijd blij van wordt (Grip, les 5 blok 3). Of 

ze gaan dingen doen waar ze nu wel de tijd voor hebben, zoals koken, of klussen in 

huis. Ook fijn voor je moeder trouwens. 

Iets heel nieuws leren, of een oude gewoonte afleren kan natuurlijk ook. 
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Voorbeeld: het Mavo-team, jullie docenten dus, heeft met elkaar een pub-quiz 

gedaan. Digitaal en met hapjes, drankjes en een quiz-master in glitterpak. Hartstikke 

leuk. Mevrouw Verbeek was derde. Ik 18e. Dat was best jammer. 

 

Ondertussen vragen wij ons af wat jullie (anders dan anders) doen om er iets moois 

van te maken. 

 

Je hebt 3 weken de tijd om het ons te laten weten. Dat mag met een blog, een vlog, 

een lied, een dagboek, een stripverhaal, een filmpje of presentatie via teams, 

een........ bedenk maar wat. 

 

 

 

 

 


