
Goedemorgen jongens en meisjes van groep 6b,  

 

De derde week is voorbij en het thuiswerken gaat helaas nog een tijdje duren. Dit betekent dat jullie 

dit nog best lang moeten volhouden op deze manier. Wij begrijpen dat het best pittig is af en toe, 

probeer daarin wel de balans te houden, het moet natuurlijk wel gezellig blijven thuis. Het is thuis 

geen schoolsituatie , dit begrijpen wij en daar houden wij rekening mee. Wij geven werk op voor 

ongeveer 1,5-2 uur, langer hoeft echt niet.(mag wel) Zorg goed voor jezelf en neem tussendoor ook 

even pauze.  

 

Zoals jullie weten is het vrijdag ´Goede Vrijdag´. Hebben jullie het filmpje van de opdracht voor Pasen 

al op Cloudwise gezien? Van Micha hebben we al een mooie foto gekregen, hopelijk volgen er nog 

meer zodat er een mooi filmpje gemaakt kan worden.  

 

Deze week hebben we weer een filmpje van de spreekbeurt van Melissa mogen bekijken, goed 

gedaan! Ook zijn er al een aantal mooie wc-rol creaties voorbij gekomen, erg leuk!  

Bij Gynzy werken we deze week niet in de werelden, maar in het digitale werkboek. Zie hieronder het 

plaatje: je klikt op het boekje voor de rekenlessen. Dat plaatje van de planeet (rondje) is van de 

werelden. Wij werken natuurlijk met Pluspunt. Kijk goed op de weektaak.   

 

 

 

 

 

Als jullie er niet uitkomen deze week, stuur een berichtje. We 

willen dit graag op vaste tijden doen:  

Op maandag -woensdag van 9.00-11.30 uur bij juf Melanie of meester Alexander  

Op donderdag van 9.00-11.30 uur bij juf Simone  

 

Voor taal en rekenen blijven we gewoon alles digitaal doen. Bij spelling kan dit wisselen, kijk goed wat 

op de weektaak staat!!  

Om met elkaar de dag te beginnen willen we jullie de twee onderstaande sites aanbevelen. Het is fijn 

en goed om de dag met God te beginnen. Juist in deze tijd hebben we Hem zo nodig, we mogen op 

Hem vertrouwen.   

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

2 www.dagopening.nl  

 

De kinderen van de plusgroepjes houden contact met juf Juliet via Cloudwise voor de plusopdracht.  

Het is heel belangrijk om te blijven lezen. Misschien is je boek inmiddels uit. Dan hebben wij voor jullie 

de volgende tips:  www.yoleo.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 vooral veel informatieve digitale 

boeken) www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl Hier kun je gebruik maken van een groot aanbod van 

e- books en luisterboeken.  

  
Ook digitaal kan je leeskilometers maken, als je maar lekker blijft lezen!  

  
Wij zijn benieuwd welke boeken je hebt gelezen, daarom hebben wij het volgende bedacht.  

Wanneer jij een boek uit hebt gelezen, mag je ons vertellen wat je van het boek vond. Dit kan op een 

hele leuke manier, namelijk via ChatterPix Kids. In de bijlage vinden jullie de uitleg over het 

downloaden van deze app en hoe je de filmpjes kunt maken. Wij zijn heel benieuwd van wie we 

binnenkort een filmpje ontvangen 😊  

  

https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijkse-henkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer
http://www.dagopening.nl/
http://www.yoleo.nl/
http://www.dconline.nl/
http://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/


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. Stond je vorige week 

op het rooster, dan mag je dit later inleveren.  

 En natuurlijk kun je verder gaan met de opdracht voor Pasen.  

Tot slot……  

  

  

 

 

  



Denken jullie aan de opdracht voor Pasen (filmpje Cloudwise)  

Maandag 6 april   Rekenen  
Blok 7 week 3 les 11 --> deze maak je op gynzy.  
Gynzy kids --> Rekenen (pluspunt 4) --> Periode B, Blok 7, Week 3  
Taal  
Blok 6 les 10 (opdracht 1-4 en 6) Vul ook ‘wat kan ik’ in!   
Spelling  
Blok 7 les 3 (dictee) --> chroombook  
Gynzy blok 7 les 3  
Gynzy kids --> Spelling op maat --> Blok 7, les 3  
Typen   
15 minuten  
Lezen  
15 minuten   

Gedaan  

Dinsdag 7 april  Rekenen  
Blok 7 week 3 toets tempo en toets 1   
Gynzy kids --> Rekenen (pluspunt 4) --> Periode B, Blok 7, Week 3  
Taal  
Blok 6 les 11 (opdracht 1-4 en dan 5 OF 6)  
Spelling  
Blok 7 les 3 --> werkboek (bedenk zelf een paar woorden in de 
volgende categorieën: majesteit, dirigent en molen. En laat ze 
controleren door je vader, moeder of oudere broer/zus)   
Nieuwsbegrip  
Andere tekstsoort (week 15)   
Schrijven  
Één les  

Gedaan  
  
  
  
Meester Alexander 
legt taal uit:  
https://youtu.be/1vY
vkEh9524   
  

Woensdag 8 april  Rekenen  
Blok 7 week 3 eigen taken. (minimaal 3)   
Taal  
Blok 6 les 12 (opdracht 1-4)   
Spelling  
Blok 7 oefenen week 3 (geheugenspel, zinnen maken en werkwoorden 
5)  --> chroombook  
Lezen  
1 x 15 minuten   
Gym  
Houd je postvak in de gaten.   

Gedaan  
  

Donderdag 9 april  Rekenen  
Blok 8 week 1 les 1 (oefening 1, 2 en instapoefening), 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 werkboek (opdracht 1-5) Gebruik het schema dat op de 
volgende pagina staat.   
Nieuwsbegrip  
Woordenschat   

Gedaan  
  

Vrijdag 10 april  Geen huiswerk Goede vrijdag   
  

https://youtu.be/1vYvkEh9524
https://youtu.be/1vYvkEh9524


 


