
Weektaak 3 thuisonderwijs 

 

Dag jongens en meisjes van groep 5a. 

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

vaders en moeders ook      ) Super goed!!! 

Graag willen wij jullie deze week weer spreken. We doen elke week een belronde. Kijk goed 

wanneer je aan de beurt bent.  

Belschema groep 5a  

Dinsdag 30 maart 

8.30 uur Sophia 

8.45 uur Emma 

9.00:  Livie 

9.15:  Ruben 

9.30:  Joline 

9.45: Nine 

10.00: Mylène 

10.30: Abdullah 

10.45: Luuk 

11:00: Fleur 

11:15: Sven 

11:30: Vivian 

11:45: Amber 

12:00: Ariam 

 

Vrijdag 3 april 

9.00:  Divine 

9.15: Lorena 

9.30: Benjamin 

9.45: Jeffrey 

10.00: Hanne 

10.30: Evan 

10.45: Eya 

11.00: Alicia 

11:15: Lieke 

  

Hieronder zien jullie weer de nieuwe opdrachten voor deze week. 



Er staan opdrachten bij voor in het tafelwerkboek, pluspunterboek en klokkenboek. Niet 

iedereen heeft alle boekjes meegekregen naar huis. Kijk goed welke boekjes je hebt gekregen 

en maak de bijbehorende opdrachten die in de weektaak staan. Heb jij geen klokkenboek, 

dan hoef je de opdracht van het klokkenboek niet te maken.  

Veel succes met het maken van dit alles. Als je er niet uitkomt, stuur een berichtje. We willen 

dit graag op vaste tijden doen: 

Op maandag en vrijdag van 9.00-11.00 uur bij juf Lianne.  

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-11.00 uur bij juf Josephine.  

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

werkboek maken, ouders mogen dit dan nakijken samen met jou. We sturen jullie ook 

instructiefilmpjes. Klik hiervoor bij COOL op het prikbord.  

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

ontvangen)  

Op deze site staan leuke bijbelverhalen: https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijkse-

henkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer 

Dit is een superleuk online kinderprogramma voor jou! 

Misschien kan je zondag niet naar de kerk vanwege het Coronavirus. Wie weet vind je het wel 

leuk om toch naar een Bijbelverhaal te kijken en te luisteren. Op deze site staan hele leuke 

filmpjes om samen met je gezin naar te kijken.  

De kinderen van de spellingsgroep krijgen komende week een mapje met spellingbladen 

thuis. Kinderen van de plusgroep krijgen volgende week nog een extra opdracht.  

Jullie hoeven je in ieder geval niet te vervelen;) 

Andere opdrachten die je kunt doen: 

• Gynzykids/Squla (klokkijken, tafels) 

• Youtube -> tafeljoggen (oefen de tafel van 6 en 9) 

• Dierenboekje/kleurplaten/woordzoeker spelling/schrijfwerkboekje (met letters) 

• 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. 

Mocht je vorige week op het rooster staan, dan mag je dit later inleveren.  

• En natuurlijk kun je verder gaan met jouw belevenissen. 

 

HEEL VEEL SUCCES!!!!!!!! 

 

https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijkse-henkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer
https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijkse-henkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer


 

Thuisonderwijs week 3 
 

Maandag 30 maart Rekenen:  

Blok 7 week 1 basistaak 5a en 5b en minimaal 1 eigen taak.  

Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes 

Klokkenboek: maak 1 blz. 

Pluspunters: maak 1 blz. Als je pluspunters hebt maak je minimaal 2 

eigen taken. 

 

Taal:  

Blok 6, les 6 (opdracht 1,2,3,4)  

Blauwe groep: opdracht 1 t/m 5 

 

Spelling:  

Blok 6, les 11 (online dictee A+B: via Cloudwise Spelling op Maat)  

Oefen alvast voor de toets van volgende week. De dictee woorden 

die aan de beurt zijn van blok 6 staan in je groene boekje.  

 

Nieuwsbegrip:  

Vandaag geen les. Een kwartier lezen voor het kilometer lezen.  

 

Lezen: 

2x een kwartier 

 

Dinsdag 31 maart Rekenen:  

Blok 7 week 1 basistaak 6 en minimaal 1 eigen taak.  

Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes 

Klokkenboek: maak 1 blz. 

Mijn klas/Ambrasoft rekenen&taal / tafel 1-10 / tafeltalent. 

Pluspunters: maak 1 blz. Als je pluspunters hebt maak je minimaal 2 

eigen taken. 

 

Taal:  

Blok 6, les 7 (opdracht 1,2,3,4,5, ook de controlevragen) 

Opdracht 4 kun je samen met een ouder of broer/zus doen.  

 

Spelling:  

Oefendictee 

Oefenen -> blok 6 -> week 2 

+ 1 blz. uit kopieerbladenboekje (als je deze hebt gekregen van ons) 

 

Nieuwsbegrip:  

Onderdeel Andere tekstsoort 

 

Lezen: 

2x een kwartier 

 



 

Schrijven: 

Blz. 44 

Woensdag 1 april Rekenen: 

Blok 7 week 1 basistaak 7 en minimaal 1 eigen taak.  

Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes 

Klokkenboek: maak 1 blz. 

Pluspunters: maak 1 blz. Als je pluspunters hebt maak je minimaal 2 

eigen taken. 

 

Taal:  

Blok 6, les 8 (opdracht 2, 3, 4) 

 

Spelling: 

Oefendictee  

Oefenen -> blok 6 -> week 3 

 

Nieuwsbegrip:   

Tekst: wordt nog klaargezet 

Onderdeel: Woordenschat 

 

Lezen: 

2x een kwartier 

 

Donderdag 2 april Rekenen:  

Blok 7 week 1 basistaak 8 en minimaal 1 eigen taak.  

Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes 

Klokkenboek: maak 1 blz. 

Pluspunters: maak 1 blz. Als je pluspunters hebt maak je minimaal 2 

eigen taken. 

 

Taal:  

Blok 6, les 8a Woordenschattoets. 

 

Spelling:   

Oefenen -> blok 6 -> week 4 herhaling 

+ 1 blz. uit kopieerbladenboekje (als je deze hebt gekregen van ons) 

 

Nieuwsbegrip:   

Onderdeel Andere tekstsoort en Woordenschat (als je die nog niet 

had gedaan) of de Squlaquiz 

 

Lezen: 

2x een kwartier 

 

Vrijdag 3 april Rekenen:  

Blok 7 week 1 basistaak 9 en minimaal 1 eigen taak.  

Tafelwerkboek, maak 3 rijtjes 

Klokkenboek: maak 1 blz. 

 



Pluspunters: maak 1 blz. Als je pluspunters hebt maak je minimaal 2 

eigen taken. 

 

Taal:  

Blok 6, les 9 (opdracht 1,2,3,4, ook de controlevragen) 

Blauwe groep: opdracht 1,2,3,4,5 

 

Spelling:   

Oefenen -> blok 6 -> week 4 

Oefendictee. Oefen alvast voor de toets van volgende week. De 

dictee woorden die aan de beurt zijn van blok 6 staan in je groene 

boekje. Vraag of je vader of moeder een dictee bij je doet.  

 

Nieuwsbegrip:  

Vandaag geen les. Een kwartier lezen voor het kilometer lezen. 15 

minuten gelezen is 1km. 

 

Lezen: 

2x een kwartier 

 

Schrijven: 

Blz. 45 

 

 

 

 


	Dit is een superleuk online kinderprogramma voor jou!

