Groep 3 4 5 Rekenen Wp Digischool Nl
voor even snel tussendoor! - klasse(n)kracht groepsvorming - de groep die de veer ... stap 3: een echte
regenbui; de spelleider slaat met zijn handen op zijn benen rechts-links in iets hoger tempo stap 4: storm: ...
groep 3-4 hele jaar rekenen 1 - de digitale nmegids - 101 groene klaslokalen marn groep 3-4 hele jaar
rekenen 1 lengte ordenen wie is het grootste, wie het kleinste? hoe kun je in één keer zien wie ... heelal
groep 3-4 - samenonderzoeken - 3 de lessenserie in het kort doelstellingen algemene doelstellingen
rondom wetenschap en techniek: leerlingen leren leervragen te stellen. leerlingen leren dat je ...
docentenhandleiding groep 3-4 - droppiewater - docentenhandleiding groep 3-4 3 vertel dat water
bijzonder is en allerlei wonderlijke eigenschappen heeft. u kunt aan de klas laten zien hoe een suikerklontje
oplost ... bedoeld voor groep 3 tot en met groep 8 - team4talent - pylonnen. n 6 3.2 hoepeltikkertje,
koprol, boompje verwisselen, tikspel en pacman materiaal: 6 hoepel, 1 dikke mat, 7 matjes, 5 pylonnen, 4
banken, lintjes, reutherplank, leerlijn rekenen - onderwijsgek - nominale getallen: huisnummer, groep 2,
rugnummer 4, buslijn 8, etc. ... groepjes maken van 2, 3, 4, 5, 6 en 10. vormen in de juiste groepjes
onderbrengen. verschillende spelen als inleiding of warming-up - bij een grote groep 2 tikkers aanwijzen.
3. sticktikkertje ... vak, dus bijv. 4/3-tallen. op fluitsignaal lopen, huppelen, springen of hinkelen de kinderen
via gedichten werkboekje naam: groep - groep: 2 jufcorine gedichten lezen 1. ... tip 3 bedenk eens een
mooie zin. tip 4 zoek eens een tekening en maak daar een gedicht bij. les 4. groep: 3 t/m 8 balanceren,
tikspelen, stoeispelen ... - les 4. groep: 3 t/m 8 balanceren, tikspelen, stoeispelen. doelstellingen: groep 3/4
glijden: - de leerling glijdt met billen en voeten op het matje van ... werkboekje carnaval - groep 3/4 lessenvanlisa - hoe ga jij verkleed? zoek alle woorden en streep ze weg! nar, beer, leeuw, kok, druid, piloot,
oiraat doet roe. non heks. fee o o h w a g a q dit materiaal is ontwikkeld in opdracht van ivn, in het ... thema 3: weer wolken docentenhandleiding groep 3/4 lesvoorbereiding: deze les kan het best gegeven worden
op een bewolkte dag. maar het moet niet grijs zijn. informatiemappen rekenen groep 3-4 - ec-rotonde - 1
informatiemappen rekenen groep 3-4 ondersteuningsarrangement rekenen schooljaar 2015-2016 laura van de
pol saskia tjikoeri-engelbregt jeroen van der jagt vliegtuigen groep 3-4 - samenonderzoeken - 3. de
lessenserie in het kort doelstellingen algemene doelstellingen rondom wetenschap en techniek: leerlingen
leren probleemoplossend te denken. volleybal binnen het basisonderwijs - smashbal - groep 3 en 4
(blauwe kaarten) groep 5 en 6 (donker rode kaarten) groep 7 en 8 (rode kaarten) elke groep heeft haar eigen
kleur, zodat u makkelijk de lessen voor uw ... groep 3 & 4 - plant - natuurcentrumdemaashorst - groep 3
& 4 - plant zeven-diersoorten-pad schoolvoorbereiding inhoudelijk als voorbereiding op de les op het
natuurcentrum laat u de kinderen kennismaken met de zeven lespakket het weer - anmec - met het
lespakket het weer voor groep 3 en 4 kunt u leerlingen kennis laten maken met het thema weer en met
weerinstrumenten zoals de thermometer en de regenmeter. suggestielessen floorball / unihockey groep
3 & 4 - basisopstelling groep 3 & 4 vak a – slalom met scoren vak b – overlopertje vak c – scoren 1 tegen 1
mogelijke spelen: thema 3 weer & klimaat - nemo science museum - kerndoelen 4, 6, 28, 29, 30, 31, 33
lesdoelen leren verschillen tussen weer en klimaat. ... thema 3 weer & klimaat niet alle weerinstrumenten op
school aanwezig? groep 3 en 4 alles op een rij - fi.uu - groep 3 en 4 alles op een rij 53 woorden hoe het
eerlijker spel in hun ogen gespeeld moet worden, bijvoorbeeld: – ‘mehmet denkt dat je niet zo vaak 6 gooit en
... hoofdstuk 3. de organisatie van het onderwijs. - in de kleutergroepen, met een voortzetting in groep 3
en 4, wordt gewerkt met “schrijfdans” voor het oefenen van de fijne en de grove motoriek. connect
woordherkenning draaiboek leerkrachten - connect woordherkenning – interventieprogramma voor groep
3 4 voor het werken met meerlettergrepige woorden zijn de boekjes ‘een spook in de groep 3-4 - meerpaal de leerlingen worden zich bewuster van de geluiden in hun omgeving. ze leren wat een hoorspel is en
bedenken hoe je geluiden met je stem, lichaam of materialen uit de ... toelichting powerpoint groep 3, 4 &
5 - mondzorgvoorkids - toelichting powerpoint groep 3, 4 & 5 nr. dia tekst 1 welkom vandaag gaan we het
hebben over tanden en kiezen. we praten over de tandarts, over ons melkgebit, over ... doe-opdrachten aan
de slag met afval groep 1-2 groep 3-4-5 ... - 2 inhoudsopgave inleiding 3 groep 1-2 afval, wat is dat? 4
afval, apart in de bak! 5 onze materialenplaat ... docentenhandleiding groep 1/2/3/4/5/6 - gezondeschool
- thema 8 spinnen docentenhandleiding groep 1/2/3/4/5/6 thema 8 spinnen dit materiaal is ontwikkeld in
opdracht van ivn, in het kader van gezonde schoolpleinen. leerlijnen bewegingsonderwijs bron:
basisdocument ... - groep 3/4 groep 3/4loopspringen groep 5/6hoogspringen met hurksprong verspringen
met accent op zweeffase en landing groep 5/6hindernisspringen kerndoel 57 - zwaaien toelichting en
verantwoording - tule - bewegingsonderwijs kerndoel 57 - zwaaien: inhoud | 25 inhoud groep 1 en 2 groep 3
en 4 groep 5 en 6 groep 7 en 8 leskaart: trefbal groep 3/4 - jufeline - regels: 1 bal kleiner veld leskaart:
trefbal groep 3/4 dit heb je nodig: wat ga je doen?: 2 ballen 3 lintjes 6 blokjes probeer de kinderen in het ...
groep 3/4 herfst, met de rugzak erop uit! - nme den haag - milieueducatie den haag - 2 - herfst, met de
rugzak erop uit! groep 3 - 4 samenvatting activiteiten voor groep 3/4 in dit lesvoorstel voor buitenwerk in de
herfst is ... groep 3 & 4 - water - natuurcentrumdemaashorst - groep 3 & 4 - water vies water, schoon
water lesinhoud deze les gaat over schoon water en afvalwater in en om het huis. drinkwater komt uit de
natuur en woordenlijst groep 4 - leestrainer - woordenlijst groep 4 week 1 zeg hardop het woord. schrijf op
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wat je hoort. as bak bal bel bil boom ... week 3 bij deze woorden kun je de ee, oo en eu niet zo
kwaliteitskaart groep 3-4 rekenen tot 20 271009 - leraar24 - 2 kw kaart tip (3) gebruik de basisstrategie
‘rekenen via de 10’bij het rekenen tot 20 met tientaloverschrijding het rekenen in de eerste weken van groep 4
staat ... spelcircuit groep 3 en 4 - deschoolsportdag - programma sportdag 2018 pag. 8 spelcircuit groep
3 en 4 voor ieder spelcircuit zijn 19 spelleiders nodig om de spelletjes te laten functioneren. lesbeschrijving
groep 3-4 - cdn.portalengroep - lesbeschrijving groep 3-4 doelen: • leerlingen weten welke walvissen er in
de noordzee zwemmen. • leerlingen weten wat de uiterlijke kenmerken veilig en vlot kern 4 - leestrainer 3/4. veilig en vlot kern 4 bos bos bot bon bok sok rok bok hok mop top sop pop mos mot mop mok ton zon bon
kon boos bos bes boot bot beet vis vos vaas hek hik hok ... groep 3 en 4 - techniek toernooi - groep 3 en 4
2 tot 4 kinderen brug van papier lesblad voor de leerkracht kinderen oriënteren zich op de stevigheid van
verschillende papieren vormen, profielen en connect vloeiend lezen draaiboek leerkrachten - connect
vloeiend lezen – interventieprogramma voor groep 4 2 het interventieprogramma 'connect' connect is een
interventieprogramma voor zwakke lezers uit groep 3 ... les 2. groep: 3 t/m 8 handbal doelstellingen:
groep 3/4 ... - les 2. groep: 3 t/m 8 handbal doelstellingen: groep 3/4: - de leerling durft als keeper een zachte
bal tegen te houden wanneer een leerling van vacature groep 3-4 - skofv - vacature kbs crescendo
luitstraat 9 1312 lh almere (036) 53 609 82 kbscrescendo direscendo@skofv leerkracht 0.4 wtf groep 3/4
(meer dagen ook bespreekbaar) groep 3-4 - 123lesidee - inhoud blz. 1. mijn prikbord 3 2. een toren in parijs
4 3. de grote muur in china 5 4. een piramide in egypte 6 5. een scheve toren in pisa 7 natuurlĳ k energie! nme den haag - milieueducatie den haag natuurlijk energie! groep 3-4-5 - 3 - inleiding kinderen en energie
energie is een moeilijk te bevatten begrip. theoretisch zijn er meer dan ... dramakaarten emoties opdracht
1 gevoelens opdracht 2 gevoelens - opdracht 3 of 4 -na de oefentijd worden de scènes voor 'publiek'
gespeeld. het draait hier om het spelen van de emoties, wijs ... leeftijd: vanaf groep 3. 1 lesblad water en
leven groep 3-4 - droppiewater - lesblad water en leven groep 3-4 3 opdracht waterplanten waterplanten
zijn dus planten die in het water leven. waterplanten zijn belangrijk voor waterdieren. lesideeën thema: tijd
- techniek toernooi - 2 lessenserie groep 3 en 4 inleiding het nieuwe seizoen van het techniek toernooi is
weer begonnen! de uitdagingen zijn bekend en uitgewerkt in wedstrijdbrieven. groep 3 getalbegrip hele
getallen - albertschweitzer - groep 4 getalbegrip hele getallen in groep 4 werken de leerlingen in het
getallengebied tot 100. nieuw is het schatten en afronden van getallen. muzieknummers bo 5 groep 3 t/m
8 - basislessen - steps – 1,2,3,4 139 bpm motieven van 4x8 tellen vervolg ... muzieknummers bo 5 groep 3
t/m 8 ...
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