
Groep  6B 

Dag jongens en meisjes. 

 We hebben gezien dat jullie heel hard gewerkt hebben afgelopen week (en jullie vaders en 

moeders ook     ) Super goed!!! 

Maandag komt de weektaak weer online te staan op onze site.Veel succes met het maken van 

dit alles. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje. We reageren vanaf volgende week op 

vaste tijden . 

ma, di   van 9.30-11.00 uur en ´s middags van 13.30-14.00 uur bij meester Alexander en juf 

Melanie 

Wo van 9.30-11.00 uur bij meester Alexander en juf Melanie 

do en vrij  van 10.30 11.30 uur en in de middag van 13.30-14.00 uur  bij juf Simone  

Wij proberen regelmatig wat op de chat te zetten. Als wij merken dat opdrachten niet worden 

gemaakt, of als er veel fouten zijn gemaakt, nemen wij zelf contact op om dit te bespreken. 

Deze week wordt ook iedereen een keer gebeld. We willen dat doen op dinsdagmiddag of 

donderdagmiddag.  

Voor taal en rekenen blijven we gewoon alles digitaal doen. Spelling mag je vanaf nu in je 

werkboek maken, ouders mogen dit dan nakijken samen met jou. 

De Bijbelverhalen van deze week kunt u vinden in de nieuwsbrief van de Petraschool. (vrijdag 

ontvangen) 

Andere opdrachten die je kunt doen: 

• Gynzykids/Squla (klokkijken, tafels) 

• Werkboekjes klokkijken/tafels (sommige kinderen hebben deze boekjes al mee naar 

huis) 

• Jouw spreekbeurt verder afmaken.  Je mag een filmpje maken van jouw spreekbeurt 

en naar ons mailen. Dan krijg je ook een cijfer. We houden gewoon het rooster aan 

wanneer je aan de beurt bent. 

• En natuurlijk kan je verder gaan met jouw belevenissen van deze weken... 

• Een blz. uit het tafelboekje (tafelboek 1 of 2) 

• Eventueel pluswerk (als je dat hebt) 

Hopelijk is alles duidelijk, anders horen wij het graag!! 

Het ophaalmoment zal maandagmorgen zijn. 

Groep 6b  van 9.30-9.50 uur     Groep 5b   van 9.50- 10.15 uur. 

We willen u vragen om bij het raam van ons lokaal de spullen op te halen, dan geven wij via 

het raam de spullen mee. 

 



 

 

Thuisonderwijs week 2  Groep 6B 
Maandag 23 maart Rekenen:  

Blok 6 week 1 basistaken en eigen taken. 

Taal: Blok 6 les 1 

spelling:  

Blok 6 werkboek les 6 

Nieuwsbegrip:  

Vandaag geen les. Een kwartier lezen voor het 

kilometer lezen. 15 minuten gelezen is 1km.  

Lezen: 2 x vrij lezen 

Gedaan 

Dinsdag 24 maart Rekenen:  

Blok 6 week 2 basistaken en eigen taken. 

Taal: Blok 6 les 2 

Spelling: werkboek Blok 6 les 8 

Blok 6 oefenen week 

Lezen: 2x vrij lezen 

Nieuwsbegrip: Nieuwe tekst, onderdeel andere 

tekst soort 

 

Gedaan 

Woensdag 25 maart Rekenen:  

Blok 6 week 3 basistaken en eigen taken. 

Taal: Blok 6 les 3 

Spelling:  werkboek blok 6 les 9 

Schrijven: 1 les 

Lezen: 1 x vrij lezen 

 

 

Gedaan 

Donderdag 26 maart Rekenen: Blok 7 week 1 basis taak en eigen taken 

Taal: Blok 6 les 4 

Spelling: werkboek  blok 6 les 10 

Nieuwsbegrip: Nieuwe tekst, onderdeelwoorden 

Schrijven: volgende blz 

Lezen: 1x vrij lezen  

 

Gedaan 

Vrijdag 27 maart Rekenen: blok 7 week 2 basistaak en eigen taken. 

Taal: blok 6 les 5 

Spelling:  werkboek Blok 6  les 12 

Nieuwsbegrip:  

Lezen: vrij lezen 

Schrijven: 1 les 

Gedaan 

  



 


