
Hoevelaken, 18 januari 2021 
 
 
 
Beste ouders, lieve kinderen van de middenbouw, 
 
Op de persconferentie van dinsdag 12 januari hebben we te horen gekregen dat we nog niet 
'normaal' naar school kunnen helaas. Het thuiswerken gaat dus nog even door. Deze week staan er 
weer tegels klaar op MOO. Onderaan deze brief vinden jullie het weekplan. Hierin kun je de 
opdrachten voor deze week in één overzicht bekijken. In de tegels staan de opdrachten verder 
uitgelegd. 
 
Belmoment in groepjes 
Deze week zijn er weer contactmomenten met de stamgroepleider via Teams. Veel kinderen missen 
het contact met andere kinderen. Daarom vonden we het een leuk idee om met groepjes kinderen te 
bellen. Het kan dus zijn dat jouw juf of meester jou samen met andere klasgenoten belt in groepjes. 
In de tegel of in de agenda op teams kun je zien wanneer je aan de beurt ben om gebeld te worden. 
Kijk hier goed naar, dan weet je wanneer je aan de beurt bent. 
 
Speciale wintereditie van de schoolkrant 
De schoolkrant 'rondje winter' komt er weer bijna aan. Dit keer wordt het een speciale editie! De 
kinderen mogen thuis iets maken of schrijven voor in de schoolkrant. In BestandenHub van iedere 
stamgroep staat een map met Schoolkrant. Daar kunnen jullie een foto of document uploaden. Dan 
zorgt de leerkracht ervoor dat het in de schoolkrant komt! We zijn erg benieuwd naar jullie teksten, 
tekeningen of foto's! 
 
Project tegel 
Afgelopen woensdag zijn jullie begonnen met het project. We werken deze periode altijd aan eigen 
werkstukjes. De derdejaars onderzoeken hun eigen stampgroepdier. Vorige week hebben jullie een 
onderwerp bedacht en in een woordweb opgeschreven wat jullie al over dit onderwerp weten. Dat 
waren de eerste twee stappen van de onderzoeksweg. Deze week ga je verder met de volgende 
stappen. Bekijk de filmpjes goed, zodat je precies weet hoe je goede onderzoeksvragen opstelt. 
 
Tegels inleveren 
Elke dag verschijnen er weer nieuwe tegels in Moo. Wij merken dat nog niet alle kinderen de tegel 
inleveren als ze klaar zijn met het werk. Probeer dit wel te doen, want zo kunnen wij zien wie er aan 
de opdrachten gemaakt heeft.  
 
Groepschat in Microsoft Teams 
Vanaf deze week heeft elke stamgroep een groepschat in Microsoft Teams. In deze chat kunnen jullie 
vragen stellen over het huiswerk. De chat is dus niet bedoeld om allerlei berichtjes naar elkaar te 
sturen en om te 'spammen'. Je kunt in deze chat ook vragen of de stamgroepleider je even wil bellen 
via Teams. Op deze manier kun je wat makkelijker contact opnemen en hoef je dus niet te bellen of 
mailen naar school om een afspraak te maken. Tijdens het vragenuurtje zijn de leerkrachten 
bereikbaar, behalve als hij of zij voor de noodopvanggroep staat. Buiten het vragenuurtje kun je ook 
vragen stellen, maar dan kan het zijn dat de leerkracht niet direct reageert. De Pinguïns werken al op 
deze manier, voor hen verandert er dus niks. De vragenuurtjes zijn op de volgende momenten: 
 
  



Egels:   dagelijks van 10:00 tot 11:00 uur  
Bevers:  dagelijks van 11.00 tot 12:00 uur 
Dolfijnen:  dagelijks van 11:00 tot 12:00 uur  
Vlinders:  dagelijks van 10:00 tot 11:00 uur  
Pinguïns:  dagelijks van 10:00 tot 11:00 uur  
 
Wij wensen jullie een hele fijne week! 
 
Voor overige vragen kan je altijd mailen naar middenbouw@dehoeveschool.nl  
 
Een lieve groet van het middenbouw team,  
Rutger, Yannick, Pepijn, Hilde, Gaby, Inge, Marijke en Lysanne  
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Weekplan 18 januari t/m 22 januari 2021 
 
Groep 3:  

Maandag:  Jaargroep lezen: kern 6, dag 5  
 
Lezen:  
20 minuten achter Zoem de Bij.  
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 6.  
 
Schrijven: letter j 
 
Rekenen: blok 6, les 13 + een extra opdracht over rekenen met geld.  
 

Dinsdag:  Jaargroep lezen: herhalen en afsluiten kern 6 
 
Lezen:  
20 minuten achter Zoem de Bij.  
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 6.  
 
Rekenen: blok 6, plus- en puntbladen 1 & 2 + extra opdracht 
 
Beeldende vorming: natuur collage 
 

Woensdag:  Jaargroep lezen: kern 7 dag 1 
 
Lezen:  
20 minuten achter Zoem de Bij.  
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7.  
 
Rekenen: blok 6, plus- en puntbladen 3 &4. Ook een extra opdracht. 
 
Project: Zie tegel project 
 

Donderdag  Jaargroep lezen: kern 7 dag 2 
 
Rekenen: blok 71, les 1 
  
Schrijven: letter eu 
 
Lezen:  
20 minuten achter Zoem de Bij.  
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7. 

Vrijdag  Jaargroep lezen: kern 7 dag 3 
 
Rekenen: blok 7, les 2 en een extra opdracht 
  
Lezen:  
20 minuten achter Zoem de Bij.  
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7.  

 
 



Groep 4 
Maandag:  Jaargroep rekenen: blok 6 les 6 

  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Spelling: dictee en Blok 8, les 5 in je digiboek 
 
Computer: werk 20 minuten aan Pluspunt blok 6 
 

Dinsdag:  Jaargroep rekenen: blok 6 les 7 
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Schrijven: schrijfopdracht (zie bestandenhub) 
 
Spelling:  
Computer: werk 20 minuten aan Spellingspeurder 
Dictee in het spellingschrift  
 
Beeldende vorming: natuur collage 
 

Woensdag:   Jaargroep rekenen: blok 6 les 8 
 
Jaargroep technisch lezen: woorden flitsen en tekst lezen 
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
  
Project: zie tegel project 

Donderdag: Jaargroep rekenen: blok 6 les 9 
 
Spelling: dictee + extra opdracht 
 
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Schrijven: schrijfkaart, de kaart staat in de BestandenHub 
 

Vrijdag:  Jaargroep rekenen: blok 6 les 10 
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Computer: werk 20 minuten aan Ambrasoft  
 
Spelling: Dictee in het spellingschrift en 20 minuten op www.spellingoefenen.nl 
 

 
 
 
  



Groep 5:  
Maandag:  Jaargroep rekenen:  blok 6 les 10 

 
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Spelling: dictee en blok 4 les 5.  
 
Computer: werk 20 minuten aan Pluspunt blok 6. 
 

Dinsdag:  Jaargroep rekenen: blok 6, les 11 
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Schrijven: schrijfopdracht (zie bestandenhub) 
 
Spelling: dictee en 20 minuten achter Spellingspeurder. 
 
Beeldende vorming: natuur collage 
 

Woensdag:   Jaargroep rekenen:  blok 6, les 13 opdracht 1 en punt- of plusblad 1 
 
Jaargroep begrijpend lezen: blok 4 les 3 
  
Lezen:  
30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Project: kijk in de tegel project  
  

Donderdag: Jaargroep rekenen: blok 6, les 13 opdracht 2 en punt- of plusblad 2 
 
Spelling: dictee en blok 8 les 5  
 
Schrijven: schrijfkaart, de kaart staat in de BestandenHub 
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 

Vrijdag:  Jaargroep rekenen:  blok 6, les 13 opdracht 3 en punt- of plusblad 3 
 
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.  
 
Computer: werk 20 minuten aan Ambrasoft  
 
Spelling: dictee en 20 minuten op www.spellingoefenen.nl 
 

  
 


