
 

Dag allemaal, 

Hier de laatste taak voor de meivakantie. Nog 1 week hard werken thuis en hopelijk kunnen we na de vakantie ons werk weer binnen 

de school op pakken. Hoe of wat????? We moeten dat nu nog even afwachten hoe dat vorm zal krijgen…….  

Nog altijd kunnen jullie dezelfde wachtwoorden voor Snappet en Squla gebruiken. Ook blijven we bereikbaar via mail en chat van 

Snappet. Maak daar ook regelmatig gebruik van! 

In je weektaak hebben we uitlegvideo’s staan ter verduidelijking van de verschillende lessen. Bekijk deze filmpjes voordat je de lessen 

gaat maken. Deze helpen je om de les te kunnen maken. Er wordt goed en duidelijk uitgelegd over de verschillende onderwerpen. 

Dus deze niet overslaan. 

Ook deze week staan er taken in van Junior Einstein. Jullie hebben er vorige week voor het eerst mee gewerkt en we hebben gezien 

dat iedereen hier mee uit de voeten kan. Nog altijd goed opletten wanneer je welke taak moet maken. Iets extra’s maken van Junior 

Einstein mag altijd! 

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

Foto’s, tekeningen, gedichten en verhaaltjes blijven sturen, we zien jullie mooie foto’s, gedichten en verhaaltjes graag! 

 

Deze week moet je ook de natuur-opdracht afmaken. Maak er een mooie collage van, zodat je deze mee kunt nemen als we weer 

naar school mogen. Natuurlijk mag je er ook een foto van maken en ons alvast een voorproefje sturen. 

 

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 Snappet  

Blok 7 week 1 

Les 2 
verleden tijd 

 

uitlegvideo  

 
https://www.youtube.com/

watch?v=7MYUQkcfzA8 

 Snappet 

Les 4 

 

2x plusje 

 Snappet 

Blok 3 week 2 les 2 

opgave 1-2-0 
deel van een geheel 

  

uitlegvideo 

https://www.youtube.com/

watch?v=qNW4vsqa2K0 

 

2x plusje 

 

 Weektaak  

Junior Einstein 

Begrijpend Lezen 
Jackie en het konijn 

 Bewegend leren: 

 
een spelletje ter 

ontspanning: boter kaas 

en eieren 

https://www.facebook.co

m/debeweegkalender/vi

deos/247577476635718

/ 
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Dinsdag Snappet  

Blok 7 week 1 

Les 4 
zelfstandig naamwoord 

 uitlegvideo 

https://www.youtube.com

/watch?v=4dQh9csi0UI 

 Snappet 

Flitsles 4 

 

2x plusje 

 Weektaak  

Junior Einstein 

1:Hoeveel zijn er of 

krijg je er? 

2: aftrekken tot 

10.000 

 Stellen 
Kies  een andere korte 

schrijfopdracht uit. 

Werk deze eerst in het 

klad uit 

  

http://www.juffiesenme

esters.nl/wp-

content/uploads/2017/

05/Korte-

schrijfopdrachten.pdf 

 Tekenen: 

Opdracht: 

We zitten al een poosje 

thuis te werken. Nu zijn 

we wel erg benieuwd 

naar jullie fijnste plekje 

in huis.  

Teken je favoriete plekje 

in huis. 

 

Woensdag Weektaak  

Junior Einstein 

 

1: zoek heel 

werkwoord (2) 
  uitlegvideo 

https://www.youtube.com/

watch?v=Oq8fDIj4fkA 

 

2: zelfstandig 

naamwoord (1) 
 

 uitlegvideo  
https://www.youtube.com/

watch?v=ztyWhaRhSSA 

 Snappet 

Flitsles 5 

 

2x plusje 

 Snappet 

Blok 3 week 2 les 3 

opgave 1-2-0 
lengte berekenen met 

schaallijn 

 

2x plusje 

 

 Snappet 

Woordenschat 

Blok 6 les 2 

 Bewegend leren: 

 
Theedoek schuiven: 

wees creatief, maak een 

mooi parcours en wij 

zijn heel benieuwd! 

https://www.facebook.co

m/debeweegkalender/vi

deos/263607743000658

7/ 
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Donderdag Snappet  

Blok 7 week 1 

Les 5 
verleden tijd 

 uitlegvideo 

https://www.youtube.com/

watch?v=7MYUQkcfzA8 

 

 Snappet 

Les 6 

 

2x plusje 

 Weektaak  

Junior Einstein 

1: Slagroomtaart 

bakken  

2: zoek de tafel en 

deeltafel bij elkaar 

 

 Snappet 

Begrijpend Lezen 

Week 17 

 

1:Andere 

tekstsoort 

 

2x plusje 

 Tekenen 
afmaken en foto sturen 

naar juf Anouk of juf 

Inge 

 

Vrijdag Weektaak  

Junior Einstein 

1: bijvoeglijk 

naamwoord (1) 

 

uitlegvideo 

https://www.youtube.com/

watch?v=sK0boTP7Lug 

2: Leestekens (1) 

 

 Snappet 

Flitsles 6 

 

2x plusje 

 Snappet 

Blok 3 week 3 les 1 

opgave 1-2-0 
keersommen 

Let op we doen weer 

cijferend, niet splitsend! 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=pTyqReeVnGE 

 

2x plusje 

 

 Stellen  
Werk je schrijfopdracht 

nu netjes uit en maak 

er een tekening bij. 

Stuur deze naar juf 

Anouk of juf Inge 

 Bewegend leren: 

 
Handdoekbal: sluit de 

week af met een 

spelletje. Zoek een 

maatje en speel een 

potje handdoekbal. Veel 

plezier! 

https://www.facebook.co

m/debeweegkalender/vi

deos/280284268975147

3/ 
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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. 

 


