
Huiswerkstencil  groep 7    3e periode  (komende 10 schoolweken) 2016-2017* 

 

De kinderen krijgen dit stencil 2x mee. 1 voor in de multomap en 1 voor thuis. 

Op maandag een dictee met 15 woorden 

Op dinsdag een stencil met redactiesommen (maakwerk thuis) 

Op donderdag 10 woorden waarvan de betekenis geleerd moet worden.  

Op vrijdag een repetitie wereldoriëntatie (aardrijkskunde, topografie, geschiedenis of natuur).  

Op een aantal maandagen krijgen de kinderen een huiswerkbrief  mee als ze in deze periode voor 

hun huiswerk een onvoldoende hebben gehaald. 

Wilt u deze gelijk tekenen en de volgende dag met de kinderen mee terug geven naar school? 

 

maandag 20 feb. bordrij blok 1 herhaling 

dinsdag 21 feb. redactiesommen 21 

donderdag 23 feb. WDS blok 1 herhaling (Studiemiddag, leerlingen vrij). 

vrijdag 24 feb.  Toets werkwoordspelling verleden tijd.  

VOORJAARSVAKANTIE  27 februari tot en met 3 maart  

maandag 6 maart  blok 2 herhaling 

dinsdag 7 maart redactiesommen 22 

donderdag  9 maart WDS blok 2 herhaling 

Huiswerkbrief mee/alleen als er onvoldoendes zijn behaald voor het opgegeven huiswerk 

vrijdag 10 maart Toets Geschiedenis Thema 3: Opstand en nieuw land. 

 

maandag 13 maart bordrij blok 3 herhaling 

dinsdag 14 maart redactiesommen 23 

donderdag 16 maart  WDS blok 3 herhaling 

vrijdag 17 maart geen toets.  

 

 

maandag 20 maart bordrij blok 4 herhaling 

dinsdag 21 maart Ouder/Kind bijeenkomst, redactiesommen 24 (Finn 3 jaar) &Rapportavond! 

donderdag 23 maart WDS blok 4 herhaling 

vrijdag 24 maart Toets metriek stelsel: gewicht, inhoud en lengte. 

 

 

maandag 27 maart bordrij blok 5 herhaling 

dinsdag 28 maart redactiesommen 25 

donderdag 30 maart WDS blok 5 herhaling 

vrijdag 31 maart geen toets. 



 

 

maandag 3 april bordrij blok 6 les 1 

dinsdag 4 april redactiesommen 26 

donderdag 6 april woordenschat blok 6 les 1 

vrijdag 7 april Toets Natuur Thema 3: Voeding en je lichaam 

 

maandag 10 april bordrij blok 6 les 5 

Huiswerkbrief mee/alleen als er onvoldoendes zijn behaald 

dinsdag 11 april redactiesommen 27 

donderdag 13 april woordenschat blok 6 les 5  

vrijdag 14 april geen toets (Goede Vrijdag) 

 

maandag 17 april (2e Paasdag) 

dinsdag 18 april redactiesommen 28 & bordrij blok 6 les 9 

donderdag 20 april woordenschat blok 6 les 9 

vrijdag 21 april Toets redactiesommen 

MEIVAKANTIE 24 april tot en met 5 mei  

maandag 8 mei bordrij blok 6 herhaling 

dinsdag 9 mei redactiesommen 29 

donderdag 11 mei woordenschat blok 6 herhaling 

vrijdag 12 mei geen toets 

 

maandag 15 mei bordrij blok 7 les 1 

dinsdag 16 mei redactiesommen 30 

donderdag 18 mei woordenschat blok 7 les 1 

vrijdag 19 mei Toets Aardrijskunde Thema 3: Waterland 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Andreas Cornelisse 

 

 

 

 

 

 

 

* fouten voorbehouden. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend.  


