
 

 

Weektaak 5 - groep 5 
dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april 

We gaan deze week starten met het online uitleggen van nieuwe dingen! Tijden volgen nog   
Kun je er niet bij zijn en heb je een vraag? Stel deze dan via de chat.  

Af? 

Maandag   
 

         We wensen je vandaag  
           een fijne 2e paasdag! 

Dinsdag Rekenen: Snappet week 3, les 2. Je gaat delen met rest, dit wordt online uitgelegd.  
Spelling: Snappet week 4, flitsles 15 
Taal: Werkboekje bladzijde 13 en 14.  
Lezen: Snappet technisch lezen les 3/3+  
Anders: zoek 10 woorden in huis met –nk-.  

 

 

 

 

 

Woensdag Rekenen: Snappet week 2, les 3. Je hebt een liniaal nodig en moet weten: 1dm=10cm 
Spelling: Snappet week 4, les 15, opdrachten 1,2,(4),5,6,8,9 
Taal: Snappet week1, les 2. Lees eerst de uitleg.  
Lezen: 20 minuten in je eigen leesboek 
Anders: Maak een foto van jouw lievelingswerkplekje in huis en deel deze met ons. 

 

 

 

 

 

Donderdag Rekenen: Snappet week 3, les 3.  Je moet weten: 1L=10dL, 1L=100cL, 1L=1000mL 
Spelling: Snappet week 2, les 6, opdrachten 1,2,(4),5,6,7,8,9 
Taal: Snappet week 2, les 6. Gebruik de woordlijsten uit opdracht 1.   
Lezen: 20 minuten in je eigen leesboek 
Anders: zoek 10 woorden in huis met –ng-. 

 

 

 

 

 

Vrijdag Rekenen: Week 3, les 2. Je gaat delen met rest, dit wordt online uitgelegd. 
Spelling: Werkboekje bladzijde 14 en 15 
Taal: Snappet week 2, les 7. Lees eerst de uitleg. 
Lezen: Snappet technisch lezen les 4/4+ 
Anders: Maak een mooie tekening van jouw huisdier of lievelingsdier. 

 

 

 

 

 

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

Snappet: 
- Spelling flitsles 6 en flitsles 12 
- Woordenschat les 4 en les 5 
- Studievaardigheden les  
 
Werkboekje:  
- Spelling bladzijde 13 
 
Online: 
- Squla 
- Op de website, als je bij groep 5 kijkt, staan heel veel websites om te oefenen of spelletjes te spelen.    
 
Op papier:  
- Schrijf de deeltafels op 
- Houd een interview met iemand anders. Bedenk goede vragen en schrijf deze op. Schrijf daarna de antwoorden van 
de ander erbij.  

 


