
 

 

Weektaak 6 - groep 5 
maandag 20 april t/m vrijdag 24 april 

 Af? 

Maandag Rekenen: Snappet week 1, les 4: bij deze les moet je afronden. 
Spelling: Snappet week 2, les 8. 
Taal: Snappet week 2, les 9. Lees eerst de uitleg bij opdracht 1.   
Lezen: 20 minuten in eigen boek lezen. 
Anders: Maak een lentetekening met allemaal vrolijke kleuren.  

 

 

 

 

 

Dinsdag Rekenen: Snappet week 2, les 1: gebruik de getallenlijn en teken de sprongen. 
Spelling: Werkboek bladzijde 16 en 17 
Taal: Snappet week 2, les 10. Lees eerst de uitleg bij opdracht 1.  
Lezen: Snappet les 5/5+. Starten bij opdracht 4.  
Anders: Bedenk een leuk raadseltje voor de juf en meneer en stuur deze via de chat.  

 

 

 

 

 

Woensdag Rekenen: Snappet week 3, les 1: opdracht 0,2,3.  
Spelling: Snappet week 4, les 15. 
Taal: Snappet week 2, les 11. Gebruik de woordenlijst bij opdracht 1.  
Lezen: 20 minuten voorlezen uit je eigen boek.  
Anders: Pak water en een kwast en probeer buiten op de tegels de tafels van 6,7 en 8 te 
schrijven. Lukt het je voordat de getallen zijn opgedroogd? 

 

 

 

 

 

Donderdag Rekenen: Snappet week 3, les 4: zelf een som bij het verhaaltje bedenken.   
Spelling: Snappet week 4, les 15.  
Taal: Snappet week 2, les 12. Lees eerst de uitleg bij opdracht 1.  
Lezen: Snappet technisch lezen les 6/6+. Vanaf opdracht 4.  
Anders: Doe iets liefs (bijv. een klusje of maak iets moois) voor iemand anders.  

 

 

 

 

 

Vrijdag  

 

     Leuke afsluiting.  

             Wat? 

     Dat vertellen we nog niet. 
 

 
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 2  
 
Online: 
- Op de websites www.kbsdeverrekijker.nl staan allerlei tips voor groep 5.  
 
Op papier:  
- Schrijf de deeltafels en tafels op 
- Schrijf een brief aan je klasgenootjes of aan de juf en meneer. Wat wil je graag vertellen over het werken in huis? 

 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

