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10NL Hallo, beste jongelui, alles goed met jullie? 
Jullie hebben vorige week al huiswerk gemaakt en het zal – jammer genoeg - nog wel 
even duren voordat we dat samen kunnen bespreken. Maar daarom heb ik nu een 
speciaal e-mailadres voor jullie: nederlandsrsr@gmail.com  
En nu komt je huiswerk: 
- Jullie hebben vorige week een beschrijving gemaakt van de cartoon die ik via 

Whatsapp had doorgestuurd. Mail die beschrijving (woorden tellen a.u.b.) naar 
bovenstaand adres en dan kan ik je huiswerk nakijken. Geen foto sturen, maar 
overtypen. Anders raakt mijn postvak verstopt. Via de mail krijg je dan de volgende 
opdrachten. 

Zo hopen we de lesuitval een beetje te compenseren. 
 
Ik hoop dat vorige week de download van de drugsbrochure gelukt is. Daar kun je altijd 
verder in lezen en werken. Ik heb nog een lijst met woorden per hoofdstuk die ik jullie ga 
mailen. We gaan de hele brochure bespreken. Het Nederlandse drugsbeleid is dan ook 
het thema voor het laatste proefwerk (waarschijnlijk pas na de centrale examens). 

Blijf gezond allemaal en geniet van deze (min of meer) vrije dagen! �  

9NL  

Weiterarbeit im Heft Limburg und alle dazugehörigen Vokabeln abschreiben und lernen 
(Lösungen bitte abfotografieren und mir zur Kontrolle schicken: lisastops@gmx.de); 
weitere Arbeitsaufträge kommen dann per Email! 

 

8NL Hallo beste mensen! Het coronavirus heeft weer alles verknald! We zien elkaar nog even 

niet en dat vind ik jammer ☹ Alles goed met jullie?  
Ik heb een e-mailadres voor jullie: nederlandsrsr@gmail.com Hier moet je het nieuwe 
huiswerk naartoe sturen. 

- WB p.20 oefening 5, 6a en b: overtypen en mij mailen (geen foto) 
- vette woorden B1b p.120 overschrijven en leren (deze hoef je niet te mailen, 

maar die wil ik na de vakantie wel zien in je schrift) 
- oude vette woordjes AS t/m A5 LB p.119/120 herhalen 

Het 1e proefwerk maken we pas na de paasvakantie. Er is nog geen precieze datum 
bekend. Groetjes van mij! En blijf fris en fruitig allemaal! 

7NL Het coronavirus heeft weer roet in het eten gegooid! Het duurt nog langer voordat wij 

elkaar weer zien! Dat is jammer! ☹ 
Ik heb een e-mailadres voor jullie: nederlandsrsr@gmail.com 
En dit is je huiswerk:  

- Stuur de oplossingen van WB p.59 (geen foto, maar typen) 
- vette woorden AS – B7d goed leren, LB p.130/131 (dit is een herhaling) 

Hier beginnen we mee, en dan krijg je verdere instructie via de e-mail. 
 
Het 1e  proefwerk komt dus pas na de paasvakantie. De datum moeten we nog 
afspreken. 
Veel succes met de e-mail en nog een fijne vakantie! En blijf gezond allemaal! 
 

6NL 6NL Staskiewicz 
Hallo jongens en meisjes!  
Dit is mijn e-mailadres: 
nederlandsrsr@gmail.com  

- WB S.33 Nr.4 : abtippen und mir 

6NL Stops 
Hallo jongens en meisjes!  
lesboek p. 123-126 fettgedruckte Vokabeln 
abschreiben und AS-A5 
lernen/wiederholen dazu Tussenstop 1 
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per E-Mail zuschicken (kein Foto) 
- fett gedruckte Wörter A1-A5 

abschreiben und gut lernen, LB 
S.124 

- alte Vokabeln wiederholen, LB 
S.122-124 

Die Klassenarbeit wird voraussichtlich erst 
nach den Osterferien geschrieben. Der 
Termin steht noch nicht fest. 
 
Blijf gezond allemaal! 
Fijne vakantie en veel succes met alles! 

wiederholen; Bitte die APP Klett 
Augmented (passend zu den Büchern) für 
die Hörtexte zur Wiederholung nutzen! 
Alle Themen und die dazugehörigen 
Aufgaben in lesboek/werkboek 
wiederholen (Personalpronomen, 
Possessivpronomen, Präsens, Vokabeln, 
etc.).  
Die Klassenarbeit wird voraussichtlich erst 
nach den Osterferien geschrieben. Der 
Termin steht noch nicht fest. 
 
Blijf gezond allemaal!  
Fijne vakantie en veel succes met alles! 

 

 


