
 

Hai allemaal, 

Bij deze de vijfde weektaak. De maandag is natuurlijk niet ingevuld, want dan is het 2e Paasdag. Dan hoef je uiteraard geen huiswerk 
te maken. 

 

Nog altijd kunnen jullie dezelfde wachtwoorden voor Snappet en Squla gebruiken. Ook blijven we bereikbaar via mail en chat van 
Slack en Snappet. Maak daar ook regelmatig gebruik van! 

 

Wat nieuw is komende week zijn taken van Junior Einstein. De taken die we gepland hebben in de weektaak moet je maken op de 
dag die dan aan de beurt is. Wil je iets extra’s doen met Junior Einstein. Dat kan! Er is staat namelijk heel veel oefenmateriaal in 
Junior Einstein waar je zelf mee aan de slag kunt. 
Je kunt allemaal inloggen door je voornaam en achternaam achter elkaar in te vullen, bijvoorbeeld ingedamhuis. Je wachtwoord krijg 
via de Snappet-chat. 

Inloggen doe je op de volgende site: https://junioreinstein.nl/login  

 

Foto’s, tekeningen, gedichten en verhaaltjes blijven sturen! 
 
Enne, hebben we de weddenschap al verloren????  

 

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://junioreinstein.nl/login
https://basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-the-classroom.html
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Maandag Pasen  Pasen  Pasen  Pasen  Pasen  

Dinsdag Snappet  
Blok 6 week 4  

Les 17 
Samengestelde zin 
 
Let op lees de uitleg 
goed! 

 Flitsles 1 

 

2x plusje 

 Snappet 
Blok 3 Week 1 les 4 
opgave 1-2-0 
gemiddelde berekenen 
 
 
uitlegvideo: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=jrJ41-us-f0 

 

2x plusje 

 

 Junior Einstein  
Weektaak 
 
Begrijpend lezen 
Een mooie lentedag 

 Bewegend leren 
sokken gooien 
 
even lekker een 
spelletje met elkaar! 

https://www.facebook.co
m/debeweegkalender/vi
deos/246771833160741
/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrJ41-us-f0
https://www.youtube.com/watch?v=jrJ41-us-f0
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/246771833160741/
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/246771833160741/
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/246771833160741/
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/246771833160741/


 

 

Woensdag Junior Einstein 
Weektaak 
Persoonsvorm  

 

 Les 2 

 

2x plusje 

 Junior Einstein  
Weektaak 
tafels van 6,7,8, en 9 
(open) 

 

20 minuten Leerdoel 
85 klokkijken digitale 
tijden hele/halve uren 
 

 Stellen 
Kies één korte 
schrijfopdracht uit. 
Werk deze eerst in het 
klad uit 
 
http://www.juffiesenme
esters.nl/wp-
content/uploads/2017/
05/Korte-
schrijfopdrachten.pdf 

 Tekenen 
het is lente! De 
bollenvelden staan in 
bloei 
Opdracht:  

http://tekenenenzo.blogs
pot.com/2009/11/naar-
de-bollen.html 

 

Donderdag Snappet  
Blok 6 week 4 

Les 19 
Persoonsvorm 

 Flitsles 2 

 

2x plusje 

 Snappet 
Blok 3 week 2 les 1 
opgave 1-2-0 
cijferend aftrekken 

 

2x plusje 

 

 Snappet 
Woordenschat 

Blok 6 les 1 

 Bewegend leren: 
 
even lekker buiten met 
de klok oefenen 

https://www.facebook.co
m/debeweegkalender/vi
deos/538023113756073
/ 

 

Vrijdag Snappet  
Blok 7 week 1 

Les 1 
woordenschatles 

 Flitsles 3 

 

2x plusje 

 Junior Einstein  
Weektaak  
zoek de uitkomst bij de 
tafels 6,7,8, en 9 
 

20 minuten Leerdoel 
157 klokkijken digitale 
tijden kwartieren 

 Stellen  
Werk je schrijfopdracht 
nu netjes uit en maak 
er een tekening(etje) 
bij 

 Tekenen 
Bollenvelden afmaken 
en foto sturen naar juf 
Anouk of juf Inge 

 

http://www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2017/05/Korte-schrijfopdrachten.pdf
http://www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2017/05/Korte-schrijfopdrachten.pdf
http://www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2017/05/Korte-schrijfopdrachten.pdf
http://www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2017/05/Korte-schrijfopdrachten.pdf
http://www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2017/05/Korte-schrijfopdrachten.pdf
http://tekenenenzo.blogspot.com/2009/11/naar-de-bollen.html
http://tekenenenzo.blogspot.com/2009/11/naar-de-bollen.html
http://tekenenenzo.blogspot.com/2009/11/naar-de-bollen.html
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/538023113756073/
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/538023113756073/
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/538023113756073/
https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/538023113756073/


 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  


