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Week 4 

 

Hallo Toppers van groep 6 A, 

Dit is alweer de 4de week dat we thuis aan de slag zijn. Voor sommigen van jullie begint het al een 

beetje te wennen en anderen vinden het lastig om thuis aan het werk te gaan. Wij hopen natuurlijk 

dat de situatie weer snel normaal wordt maar als we het nieuws volgen dan zien we dat het nog een 

tijdje kan duren. Daarom gaan we met goede moed verder. Als je vragen hebt over je huiswerk dan 

ga je naar cool naar het prikbord. Op de vragenpagina  zullen wij jouw vragen beantwoorden tot 

12.00uur. Op de kletspagina kun je bijkletsen met je klasgenoten. Deze week  kun je thuis de 

volgende verhalen lezen samen met je broers, zussen en ouders. 

Bijbelverhalen  

6-9 april 
 Pilatus Jezus wordt gekruisigd       Marcus 15:16-32 
 De begrafenis van Jezus                  Marcus 15:33-47 
 De opstanding van Jezus                 Mattheüs 28: 1-15 

 

CREATIEF: 

Denken jullie nog aan de creatieve opdracht?  Maak een verslag van de weken dat jij thuis bent geweest. Wat 
heb je beleefd? Dit kun je doen door een vlog op te nemen, een werkstuk te maken, een strip of een verhaal te 
schrijven. Als de school weer open is kun je dit presenteren. 

Extra taken die je kunt doen: 

YouTube: tafeljoggen. Oefen de tafels 6, 7 ,8 

www.tafelsoefenen.nl 

https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde 

https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen  

www.leestrainer.nl 

www.redactiesommen.nl 

Verder is het heel belangrijk om te blijven lezen. Misschien is je boek inmiddels uit, dan heb ik voor jullie de 
volgende tips: 

www.voleo.nl ( je kunt daar een account koppelen aan jouw lidmaatschap van de bibliotheek). Nog geen lid? Dit 

kan nog steeds gratis,via de site van de bibliotheek. www.dconline.nl  (hier vind je veel  informatieve digitale 
boeken) www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl . Hier kun je gebruik maken van een grootaanbod van e-books en 

luisterboeken.. 
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Maandag 6 april  Rekenen 

Blok 7 week 3 les 10 b afmaken en 2 pagina’s snel rekenen 
uit werkboekje. 

 Taal 

Blok 6 les 10 (opdracht 1-4 en 6) Vul ook ‘wat kan ik’ in!  
Spelling 

Blok 7 les 3 (dictee) --> chroombook -- spelling op maat 

Typen  

15 minuten 

Lezen 

15 minuten      

Gym  https://www.youtube.com/watch?v=CxZdTuZwb7w 

Gedaan 

Dinsdag 7 april Rekenen 

Blok 7 week 3 toets tempo en toets Rekenen Blok 7, Week 

3 

Deze toets wordt gemaild. 

Taal 

Blok 6 les 11 (opdracht 1-4 en 5 OF 6) 

Spelling 

Blok 7 les 4 --> werkboek (opdracht 1-5) Zie oranje blad 

hieronder aan.  

Nieuwsbegrip 

Andere tekstsoort (week 15)  

Schrijven 

Blz 22 en 23.   Klaar? www.tafelsoefenen.nl 

Gedaan 

 

 

 

 

 

Woensdag 8 april Rekenen 

Blok 7 week 3 eigen taken. 

Taal 

Blok 6 les 12 (opdracht 1-4)  

Spelling 

Blok 7 oefenen week 3 (geheugenspel, zinnen maken en 

werkwoorden 5) chroombook 

Lezen 

Twee keer 15 minuten    klaar? YouTube: tafeljoggen (6,7 

en 8) 

Gedaan 

 

Donderdag 9 april Rekenen 

Blok 8 week 1 les 1 basistaak en 2 eigen taken 

Taal 

Blok 6 les 13 (opdracht 1-4) Opdracht 5 doe een spelletje 

met een gezinslid. En maak dan opdracht 6 

Spelling 

Blok 7 les 4 --> Chroombook  

Nieuwsbegrip 

Woordenschat                 Klaar?  www.leestrainer.nl 

 

Gedaan 

 

Vrijdag 10 april Geen huiswerk  Goede vrijdag 

 

Dit oranje blad hieronder kun je gebruiken bij de spellingslessen. 

 

http://www.tafelsoefenen.nl/
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