Vakantie-tips | Antoniusschool
Mocht je in de meivakantie echt niet weten wat je gaat doen, dan staan hier wat tips voor in de
vakantie. Het is altijd goed om te blijven lezen. Aan de onderstaande lijst mag gewerkt worden maar
dit hoeft niet. Het is een eigen keuze. De leerkrachten kijken in de vakantie niks na en zijn even niet
bereikbaar voor vragen.

Groep ½
•

‘Spelen met Sprookjes’ is een lespakket met meer dan 50 fantasierijke activiteiten
die de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen stimuleren. De opdrachten zijn
zeer divers, uitdagend en geschikt voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Alle
activiteiten staan in het teken van klassieke sprookjes en de kleurrijke
Sprookjesbosbewoners. Ook is er veel aandacht voor het beleven van de natuur,
knutselen en het (voor)lezen van verhalen. Via deze link te bereiken.

Groep 3
•
•
•

Elke dag minimaal 10 minuten lezen!
De oefensoftware van Veilig Leren Lezen (jullie kunnen in de speeltuin en de dierentuin);
Gynzy rekenen (er staan meerdere blokken open).

Groep 4
•
•
•

Elke dag 15 minuten lezen;
Oefenen met de tafels en oefenen met sommen t/m 20;
Muiswerk.

Groep 5
•
•
•

Lezen: iedere dag even lezen;
Gynzy: je kunt extra oefenen in de werelden van de lessen die open staan. Ook kun je taalen rekenspelletjes spelen bij oefenen en spelen;
Squla: op Squla kan je extra oefenen met de tafels, grote plus- en minsommen, klokkijken,
spelling etc. Ook bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur en techniek
staan leuke oefeningen die je kan maken en filmpjes die je kan bekijken.

Groep 6
•
•
•

Koningsspelen Gynzy: https://www.gynzy.com/teach/nl/board/8328faae-0043-466590c6-e1c4c3eb0728
Typen via Ambrasoft: Haal je diploma in de vakantie!
Vergroot je computer-skills deze vakantie met Digidoeners. Leer bijvoorbeeld een
doolhof in scratch te maken of ontwerp je eigen app! Kies zelf een opdracht die bij je
past: https://futurenl.org/hulplijn/#bovenbouw-po

Groep 7
•

Gynzy Werelden, Drie onderdelen. Je kunt kiezen uit:
1. Procenten, Breuken en Verhoudingen

•
•

2. Meten
3. Vermenigvuldigen en Delen
Nieuwsbegrip Archief: kies zelf een tekst;
Beleef de Lente: je kunt elke dag even kijken hoe het met de vogels gesteld is.

Groep 8
•
•
•
•

Zie ook suggesties bij groep 6 (tip 1 en 3 = erg leuk!).
In Gynzy kunnen jullie werken aan spelling (thema 7), grammatica, woordenschat en digitale
geletterdheid.
Nieuwsbegrip vakantieboek – niveau B https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2198/vakantietijd-voor-het-vakantieboek
Blink: Het projectthema : ‘De verhalenkoffer 40-45' over belevenissen van onbekende
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog staat voor jullie open. Het bestaat uit vijf lessen. De
vlog van Anne Frank kan je daarbij ook nog kijken als je geïnteresseerd bent in de Tweede
Wereldoorlog:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWFjgWGI_YE&list=RDCMUClJAYpfNwjEXuhP3ssj71Ug
&start_radio=1&t=2

