
Hoevelaken, 25 januari 2021 
 
Beste ouders, lieve kinderen van de middenbouw, 
 
Het thuiswerken gaat nog even door. We mogen hopelijk half februari weer open. Net als de vorige 
weken staan er voor de komende week weer tegels op MOO. Het weekoverzicht met alle te maken 
opdrachten staat onderaan deze brief. 
 
 
Belmoment in groepjes 
Vorige week zijn we gestart met het bellen in groepjes. Deze week gaan kijken of het mogelijk is om 
hier korte uitleg of instructies te geven. Het kan zijn dat de stamgroepleider uw kind samen met 
andere kinderen uit de stamgroep belt. In de tegel op MOO kan uw kind zien wanneer het 
belmoment is. Ook kan dit in Teams bekeken worden. Je gaat naar Teams; klikt op Agenda; kijkt 
wanneer het ingepland is.  
Kijk goed wanneer het belmoment is gepland, het is fijn als uw kind aanwezig is.   
 
Chat in teams 
Voor elke stamgroep is een chat aangemaakt. Alle kinderen van de stamgroep zitten daarin. Alles wat 
getypt wordt kan gelezen worden door alle deelnemers van die groep.  
De chat is alleen bedoeld voor vragen aan andere kinderen en/ of de stamgroepleider.  We 
verwachten dat de kinderen dit zullen doen. Het is namelijk niet aangemaakt om te ‘spammen’.  
 
Onderling kunnen kinderen ook een chat aanmaken, hier hebben wij als leerkrachten geen zicht op.  
Onderaan deze brief staat een overzicht wie wanneer online is.  
 
Inleveren schoolkrant 
Er komen al best wat items binnen voor de schoolkrant. Heel erg leuk! Wanneer uw kind iets wil 
aanleveren kan dit nog tot dinsdag 26 januari. Een foto of document kan in Bestandenhub map 
Schoolkrant worden gezet.  
 
Project tegel 
De kinderen hebben een start gemaakt met het project. In de eerste projectweek hebben ze al een 
woordweb gemaakt. Daarna zijn onderzoeksvragen opgesteld. Ook hebben ze geleerd hoe ze 
informatie kunnen opzoeken.  
Deze week gaan ze verder met de onderzoeksweg. De kinderen leren hoe ze betrouwbare informatie 
kunnen vinden en hoe ze deze kunnen verwerken. Het is belangrijk dat de kinderen het filmpje eerst 
goed kijken voor ze aan de slag gaan!  
 
Tegels inleveren 
Elke dag staan er tegels klaar voor de stamgroep en de jaargroep. Zo weten de kinderen wat ze die 
dag moeten maken. Aan het eind van de dag leveren ze deze tegel in. We merken nog dat niet alle 
kinderen de tegel inleveren als ze klaar zijn. Het zou fijn zijn als ze dit toch willen doen, zo hebben bij 
een beeld wie er aan de opdrachten heeft gewerkt.  
 
Vragenuurtje 
Tijdens het vragenuurtje zijn de leerkrachten bereikbaar via de chatfunctie in Teams. Er is een 
groepschat door de stamgroepleider aangemaakt. Wanneer de stamgroepleider voor de 
noodopvanggroep staat zal hij/zij niet aanwezig zijn tijdens het vragenuur.  Buiten het vragenuurtje 
kun je ook vragen stellen via de chatfunctie in Teams. Het kan zijn dat de stamgroepleerkracht dan 
niet direct reageert.  



 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:middenbouw@dehoeveschool.nl


Weekplan 25 januari t/m 29 januari 2021 
 
Groep 3:  

Maandag:  Jaargroep lezen: Kern 7, dag 4  
   
Lezen:   
20 minuten achter Zoem de Bij.   
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7.  
  
Schrijven: letter: ie schrijven.   
  
Rekenen: blok 7, les 4  
 

Dinsdag:  Jaargroep lezen: Kern 7, dag 5  
  
Lezen:   
20 minuten achter Zoem de Bij.   
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7.   
   
Rekenen: blok 7, les 5  
  
Schrijven:  Woorden over het project in schrijfletters, eventueel een zin. 
  
Beeldende vorming met Carmen: Vogelhuisje maken 
 

Woensdag:  Jaargroep lezen: Kern 7, dag 6  
   
Lezen:   
20 minuten achter Zoem de Bij.   
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7.   
  
Rekenen: blok 7, les 6   
  
Project:  Zie tegel 
 

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

Vrijdag  Jaargroep lezen: Kern 7, dag 8  
   
Rekenen: Blok 7 les 8   
  
Lezen:   
20 minuten achter Zoem de Bij.   
10 minuten lezen uit Veilig en Vlot kern 7. 



Groep 4 
Maandag:  Jaargroep rekenen:  Blok 6 les 11  

  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Spelling:  Blok 1 les 8 
  
Computer: Werk 20 minuten aan Pluspunt blok 6  
 

Dinsdag:  Jaargroep rekenen:  Blok 6 les 14-15  
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Schrijven:  Stripverhaal 
  
Spelling:  Woorddictee 

Woensdag:   Jaargroep rekenen: blok 6 blad 3 en 4 
 
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 14-15  
  
Schrijven:  Schrijfkaart bestandenhub  
 
Spelling:  blok 2 les 8 
 

Vrijdag:  Jaargroep rekenen:  Blok 6 les 13  
 
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Computer:   
Werk 20 minuten aan Ambrasoft.  
  
Spelling:  Woorddictee en spellingoefenen.nl 
 

 
 
 
  



Groep 5:  
Maandag:  Jaargroep rekenen: Blok 6 Plus- en puntblad 4  

  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Spelling:  Woorddictee en blok 1 les 8 
  
Computer: Werk 20 minuten aan Pluspunt blok 6  
 

Dinsdag:  Jaargroep rekenen:   Blok 7 les 1 
  
Lezen:   
30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Schrijven: Stripverhaal 
  
Spelling:  Woorddictee en spellingspeurder 
  
Beeldende vorming met Carmen: Vogelhuisje 
 

Woensdag:   Jaargroep begrijpend lezen:  Blok 5 les 1 
  
 Jaargroep rekenen:   Blok 7 les 2 
  
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Project:  Zie tegel 
 

Donderdag: Jaargroep rekenen:  Blok 7 les 3 
  
  
Schrijven:  Schrijfkaart Bestandenhub 
  
  
Spelling: Woorddictee en blok 2 les 8 
  
Lezen:   
30 minuten lezen uit je leesboek.   
 

Vrijdag:  Jaargroep rekenen:   Blok 7 les 4 
   
Lezen: 30 minuten lezen uit je leesboek.   
  
Computer: Werk 20 minuten aan Ambrasoft.  
  
Spelling:  Woorddictee en spellingoefenen.nl 

  
 


