
Weektaak 4 

06-04 t/m  09-04 

Maandag 

6 april 

Dinsdag  

7 april 

Woensdag 

8 april 

Donderdag 

9 april 

Vrijdag 

10 april 

Goede vrijdag 

Opmerkingen 

Tip:  Op  

www.dagopening.nl  

kun je elke dag kijken naar een 

mooi filmpje om de dag 

mee te beginnen! 

 

Rekenen  

(Gynzy Kids) 

Blok 5 

Les 11 

Instructiefilmpje 

op het prikbord 

Blok 5 

Les 12 

tempotaak 

Blok 5 

Extra oefenen 

op gynzy kids, 

ambrasoft 

rekenen 

Blok 5 

TOETS op gynzy 

 

Fijne 

Paasdagen! 

Als je klaar bent Eigen Taken 

van verschillende blokken 

afmaken.  

Succes met de toetsen! 

Zoek een rustig plekje om te 

werken en ga net zo serieus 

aan de slag als in de klas! 

 

Spelling 

Spelling op maat 

(in je werkboek) 

  

Blok 6 

Les 6 

Oefening 1 t/m 4 

en 5 OF 6 

Plusgroep: oef 1, 3 

en 5 

Gynzykids: taken: 

voltooiddeelwoord 

trainer! 

Blok 6 

Les 8 

Oefening 1 

t/m 4 

Plusgroep: oef 

1, 3 en 5 

Blok 6 

Les 9 

Oefening 1 t/m 

4 en 5 OF 6 

Plusgroep: oef 

1, 3 en 5 

Blok 6  

Les 10 

Oefening 1 t/m 

4 en 5 OF 6 

Plusgroep: oef 

1, 3 en 5 

 Als je de les op de chromebook 

maakt, kies je in principe voor 

MijnKlas. Als dit écht niet 

werkt. Geef dit aan bij de 

leerkracht. Dan kan je die les 

ook maken op Gynzy.  

voltooiddeelwoord trainer: 

miminaal 2 oefeningen deze 

week!  

Nieuwsbegrip week 15

 

 Jeugdjournaal 

nieuwsbegrip 

kijken  

+ ‘Woorden’ 
opdrachten 

maken 

Basisles: tekst 

lezen en 

opdrachten 

maken. 

‘Andere 

tekstsoort’ 
opdrachten 

maken 

 Denk aan het rustig doorlezen 

van de tekst, vóórdat je de 

opdrachten gaat maken. 

 

http://www.dagopening.nl/


Taal op maat  

 ( in je werkboek) 

Blok 6 les 6 

Oef 1 t/m 5 

Plussers: oef 1,3 

en 5 

Blok 6 les 7 

(op 

chromebook) 

Oef 1,2,3 en 4 

Blok 6 les 8 

 Oef 1 t/m 6 

Blok 6 les 9 

Oef 1 tm 4 

 

 

 

Grammatica ( gynzy 

kids) 

Redekundig 

ontleden: 

zinsdelen  

Redekundig 

ontleden: 

zinsdelen  

Taalkundig 

ontleden: 

Woordsoorten  

Taalkundig 

ontleden: 

Werkwoorden  

 Je maakt op GYNZY kids steeds 

in ieder geval 2 oefeningen per 

dag. Meer mag altijd 

Woordenschat (  

gynzy kids) 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Klaar voor 

de start 

Thema Klaar 

voor de start 

Thema Klaar 

voor de start 

Thema Klaar 

voor de start 

 Je maakt op GYNZY kids steeds 

in ieder geval 2 oefening per 

dag. Meer mag altijd 

Wereldoriëntatie 

(Mijn klas) 

Aardrijskunde 

Hoofdstuk 1  

Landschappen in 

Europa 

Les 3 Voedsel 

produceren 

Geschiedenis 

Hoofdstuk 4: 

Tijd van 

steden en 

staten 

Les 3: Bange 

mensen, 

machtige 

priesters 

  

Natuur en 

techniek 

Hoofdstuk 1: 

Warmte in huis 

Les 3: Warmte 

in huis 

 

  

Volgende week starten we met 

TOPO! 

Boekendoos Misschien is de boekendoos al af, top! Zo niet, probeer de doos dan in deze week af te krijgen.  

Lezen Lezen boek voor boekendoos. Boek al uit? Start lekker in een nieuw boek. Probeer dagelijks in 

ieder geval een kwartiertje te lezen. 

 



Corona-journaal Op het prikbord heb je kunnen lezen hoe je met het coronajournaal verder kunt! 

Denk aan een dagboek, tijdschrift, poster, strip, verhaal of vlog. Zie ook het berichtje op 

hierover op het prikbord. 

 

Klaar??? Op gynzy kids staan bij taken trainings oefeningen om te doen. Deze week nog een keer 

oefenen met topo en nieuw: voltooiddeelwoord trainer. 

 

Spelling oefenen Mijn Klas  

Werken aan eigen taken (t/m blok 6 afmaken) 

Typen of Duolingo 

Werk van Cheetah groep; dierentuin opdracht 

Nieuwsrekenen 

 

Tip: CANADEES REKENEN voor de plussers (en andere liefhebbers)! 

Wordt klaargezet op t prikbord. 

 

In plaats van de gymlessen: Zoek naar Z@ppsport @ Homeworkout met Nathan Rutjens op 

youtube. Elke dag een leuke nieuwe video.  

Gave natuurlessen: Zoek naar Meester Freek op youtube (Natuurlessen van Freek Vonk) 

We gaan er van uit dat je met 

deze weektaak 1 1/2 tot 2 uur 

per dag vooruit kan.  Ben je 

eerder klaar, ga dan serieus 

bezig met het extra werk dat 

we voor jullie opgeven.  

 

SUCCES EN PLEZIER!!  

 

Ennuh, let een beetje op 

elkaar!   

 

 

 

 


