
 

 

Weektaak 4 - groep 5 
maandag 6 april t/m vrijdag 10 april 

 Af? 

Maandag Rekenen: Snappet week 1, les 1 (Duizendtallen, Honderdtallen, Tientallen en Eenheden) 
Spelling: Snappet week 3, Les 10. Kijk eerst het filmpje. Opdracht 1,2,(4),5,6,7,8,9.   
Taal: Les 19. Lees goed de uitleg bij opdracht 1.  Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden 
zeggen waar iets van gemaakt is, bijvoorbeeld: de houten tafel.  
Lezen: Snappet technisch lezen, les 24/24+. 
Anders: Zeg zo snel mogelijk de tafel van 6 op.  

 

 

 

 

 

Dinsdag Rekenen: Werkboekje bladzijde 39. 
Spelling: Snappet week 3, Les 12. Kijk eerst het filmpje. Opdracht 1,2,(4),5,6,7,9. 
Taal: Les 20. Lees goed de uitleg bij opdracht 1.  
Lezen: 20 minuten in jouw eigen leesboek lezen. 
Anders: Spring de tafel van 7, bij iedere sprong een som en antwoord. 

 

 

 

 

 

Woensdag Rekenen: Snappet week 1, les 3 (1 centimeter = 10 millimeter, kijk ook het filmpje). 
Spelling: Snappet week 2, les 6. Kijk eerst het filmpje. Opdracht 1,2,(4), 5,6,7,8,9.  
Taal: Werkboekje bladzijde 11 en 12.  
Lezen: Snappet technisch lezen, les 1/1+. 
Anders: Tel de even getallen als je de trap op loopt: 2,4,…. (de tafel van 2). 

 

 

 

 

 

Donderdag Rekenen: Werkboekje bladzijde 40. 
Spelling: Snappet week 2, les 8. Kijk het filmpje nog eens. Opdracht 1,2,(4),5,7,8,9. 
Taal: Snappet week 1, les 1.  
Lezen: 20 minuten in jouw eigen leesboek lezen.  
Anders: Overhoor je vader of moeder over de tafel van 7. 

 

 

 

 

 

Vrijdag Rekenen: Snappet: week 1, les 4 (let op: je moet afronden. Bijv. 296 is afgerond 300). 
Spelling: Snappet week 4, les 14. Opdracht 1,2,(4),5,6,7,8,9.  
Taal: Snapet week 1, les 2. Lees de uitleg bij opdracht 1 goed door voor je begint.  
Lezen: Snappet technisch lezen les 2/2+. 
Anders: Fluister de tafel van 8. 

 

 

 

 

 

 
Ben je klaar met het werk van de dag en wil je nog iets extra’s maken? Dat kan! 

Snappet: 
- Spelling flitsles 5 en flitsles 11 
- Woordenschat les 2 en les 3 
- Studievaardigheden les  
 
Online: 
- Heb je de lessen van Freek Vonk al gezien? Erg leuk en interessant!  
  Hij legt uit over het coronavirus en vertelt allerlei dingen over dieren. Kijk maar eens op: 
  https://www.freekvonk.nl/meesterfreek/ 
- Natuurlijk kun je ook altijd blijven oefenen op Squla. Soms is de website te druk en moet je even wachten. Ze zijn er             
druk mee bezig om dit aan te passen.   
 
Op papier:  
- Schrijf de tafels op 
- Zoek woorden in jouw leesboek die horen bij de regel -d/-t en schrijf deze op 

 

https://www.freekvonk.nl/meesterfreek/

