
 

Hai allemaal, 

Voor jullie ligt de weektaak voor de vierde week. Er zijn helaas nog een aantal weken bij gekomen dat we niet naar school kunnen. We 

gaan de weektaken digitaal naar jullie sturen komende tijd. De wachtwoorden voor Snappet en Squla zijn nog altijd dezelfde gebleven. 

Heb je problemen met inloggen, stuur dan even een mailtje naar een van ons. We hebben afgelopen tijd vooral ingezet op herhaling 

van leerstof, maar we zullen nu we weten dat het nog langer gaat duren ook nieuwe leerstof en nieuwe leerdoelen gaan aanbieden. 

Dat betekent dat het misschien wel wat moeilijker gaat worden. We zijn bereikbaar voor jullie voor vragen via mail, en chat van Slack 

en Snappet. 

Wat je niet in Snappet kunt maken gaan we nu via per mail als bijlage sturen. Dit is dus een scan van een werkboekje, of een andere 

bijlage. Als je thuis geen printer hebt, dan is dit geen probleem. Je hebt al 2 schriften van ons gehad, een voor rekenen en een voor 

taal. Hierin kun je dan gewoon de antwoorden in opschrijven. Je kijkt dan wat je moet maken, de antwoorden schrijf je op. 

Op de laatste blz. staat een natuuropdracht voor komende weken. We zijn heel benieuwd wat jullie hiervan maken. 

 

O, ja, denken jullie aan de leesbingo, deze gaat gewoon door hoor! De weddenschap staat nog steeds  

 

Voor vragen nog altijd: trek aan de bel! atiehuis@skolo.nl of idamhuis@skolo.nl 

Blijf gezond allemaal en we houden contact. 

Groetjes juf Anouk en juf Inge 

 

 

ps: Weet je niet hoe een bepaalde spellingsregel gaat? https://basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-the-classroom.html 

https://basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-the-classroom.html
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Maandag Blok 6 week 2 Les 10 
stam v/e werkwoord 

 Les 13 
-d en -t 

 

2x plusje 

 Blok 2 week 3 Les 1  
splitsend onder elkaar 

uitrekenen 

(kijk 

video:https://www.yo

utube.com/watch?v=

pTyqReeVnGE) 

opgave 1-2-0 

 

Let op! We gaan 

cijferend uitrekenen, 

net als in de video 

 

2x plusje 

 

 Junior Einstein 

https://www.begrijp

end-lezen-

oefenen.nl/begrijpe

nd-lezen-groep-

6/verhalende-

teksten/het-

dagboek-van-

veerle 

 Bewegend leren: 

Keer- en deelsommen 

springen 

https://www.faceboo

k.com/debeweegkal

ender/videos/23951

8263897944/?com

ment_id=12142485

9481850&notif_id=1

585676688385911&

notif_t=feedback_re

action_generic 
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Dinsdag Blok 6 week 3 Les 11 
Woordenschat 

 Flitsles 13 
-d en -t 

2x plusje 

 Automatiseren 

Snappet les 15 

 

2x plusje 

 Woordenschat  

Blok 5 les 5 

 Tekenen: 

Paaskonijn 

http://tekenenenzo.b

logspot.com/2010/0

3/paaskonijn.html 

 

Woensdag Blok 6 week 3 Les 12  

Woorden boek 

 Les 14 
lange klank 

2x plusje 

 Blok 2 week 3 Les 4 
bewerkingen kiezen  

opgave 1-2-0 

 

2x plusje 

 Stellen: Jouw 

Droomland 

Zie bijlage (via 

mail) 

 Bewegend leren: 

Lente Curling 

https://www.faceboo

k.com/debeweegkal

ender/videos/28786

6248862708/ 

 

Donderdag Blok 6 week 4 Les 15 

Woordenschat 

 Flitsles 14 
lange klank 

2x plusje 

 Blok 3 Week 1 les 1 
terugtellen met sprongen 

opgave 1-2-0 

 

2x plusje 

 

 Snappet 

nieuwsbegrip week 

15 Andere 

tekstsoorten 

 Tekenen  

Paaskonijn afmaken 

 

Vrijdag Blok 6 week 4 Les 16 

Achtervoegsels 

 Les 15 
korte klank 

2x plusje 

 Blok 3 Week 1 les 2 
deel van een geheel 

(bekijk video bij de 

les) 

opgave 1-2-0 

 

2x plusje 

 Woordenschat  

Blok 5 les 6 

 Stellen: jouw 

droomland afmaken 
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Natuur opdracht: 

Maak elke week, drie weken lang dezelfde 

wandeling en maak op dezelfde punten foto’s van 

de natuur. Planten, bomen, dieren.  

Je gaat onderzoeken hoe de natuur veranderd in 

de Lente. 

Maak uiteindelijk een collage van je bevindingen, 

met de gemaakte foto’s erbij.  

 

Creatief schrijven: 

Sta stil tijdens je eerste wandeling in de natuur.  

Wat hoor je? 

Wat ruik je? 

Wat zie je? 

Maak hiervan een gedicht en gebruik het bij je 

collage. 

 

  


