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Hoevelaken, 23 maart 2020 

 

 

Betreft: bovenbouw en thuiswerken  

 

Beste ouders en verzorgers, lieve kinderen, 

Wat een vreemde week hebben we achter de rug. Een week waarin iedereen een 
weg heeft proberen te zoeken in de opgelegde maatregelen. Als bovenbouw hebben 
we een eerste aanzet gedaan om het thuisonderwijs te realiseren.  
Via de mail hebben we de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Aan 
het einde van de eerste week werd duidelijker waar behoefte aan is en dat nemen 
we in deze tweede week mee.  
Daarom gaan we aankomende week contact met jullie opnemen. Deze week wordt 
elk kind gebeld door de stamgroepleider om even bij te praten. Daarnaast kunnen 
dan ook de vragen gesteld worden die er zijn.  
We gaan ook online instructies voor rekenen geven. De instructies worden geplaatst 
bij Bestanden in MOO.  
 
In MOO zijn de opdrachten voor week 13 geplaatst. Bij iedere opdracht staat 
beschreven hoe uw kind de opdracht het beste kan aanvliegen en welke materialen 
er nodig zijn.  
 
Iedere thuissituatie en ieder kind is anders en daarom hebben we een verplichte 
weektaak gemaakt en een deel met extra werk. De kinderen hoeven alleen de 
opdrachten te maken van hun eigen jaargroep. Zie het taakbriefje voor de 
opdrachten per jaargroep.  
Wij willen daarin meegeven dat kinderen sowieso wel leren door de dagelijkse 
activiteiten die ze ondernemen en dat het belangrijker is dat de thuissituatie en sfeer 
goed blijft, dan dat uw kind alles maakt wat op de weektaak staat.  
 
Stem af op uw kind en kijk samen wat werkt. Geef duidelijkheid door iedere keer 
dezelfde regels en afspraken te hanteren. Op papier klinkt dit makkelijk, maar om dit 
ineens in je gezin toe te passen, vraagt wel wat van u als ouder. Om u hierin te 
ondersteunen hebben we een voorbeeld van een weekplanning gemaakt.  
 
De nieuwe weektaak wordt volgende week maandag om 9.00 uur op MOO geplaatst.  
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De weektaak voor week 13 is:  

- Rekenen, iedere dag één les 
- Spelling, twee lessen per week  
- Lezen, iedere dag 
- Compliment 
- Tekstopdracht  

 
Om zelf in te vullen: 

- Extra werk 
- Verkeer groep 7 
- Webkwestie  
- Spelling oefenen 
- Rekenen extra opdracht 

 
 
Zijn er nog vragen, stuur dan een mail naar bovenbouw@dehoeveschool.nl! 
 
Veel succes deze week! 
 
 
Namens het bovenbouwteam, 
 
Jorinde, René, Mirjam, Pepijn, Amber, Femke en Martine 
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Aftekenlijst voor 6e jaars 

Rekenen  Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

Spelling  Les 6.2 
1,3,4,6,7 

 

 Les 6.5 
1,3,4,7 

 

Lezen  Maandag  

 Dinsdag  

 Woensdag  

 Donderdag  

 Vrijdag  

Compliment Maken   

Tekstopdracht  In MOO op Word typen  
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Aftekenlijst voor 7e jaars 

Rekenen  Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

Spelling  Les 5.2 
1,3,4,6,7 

 

 Les 5.5 
1,3,4,7 

 

Lezen  Maandag  

 Dinsdag  

 Woensdag  

 Donderdag  

 Vrijdag  

Compliment Maken   

Tekstopdracht  In MOO op Word typen  
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Aftekenlijst voor 8e jaars 

Rekenen  Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

 Blok ….. les ……  

Spelling  Les 1.6 
3,4,7 

 

 Les 8.6 
1,3,7 

 

Lezen  Maandag  

 Dinsdag  

 Woensdag  

 Donderdag  

 Vrijdag  

Compliment Maken   

Tekstopdracht  In MOO op Word typen  

 


