
Weektaak groep 6      16 - 20 maart 

 

Algemeen: 

Wat balen zeg..!!?? Je kunt helaas niet naar school wegens het coronavirus. Op deze weektaak kun 

je zien wat je deze week allemaal moet maken. Iedere schooldag van 9 tot 10 uur kun je met je 

klasgenoten en juf praten via Skype. Je kunt dan vragen stellen en vertellen hoe het met je gaat. Je 

ouders kunnen je hierbij helpen (zij hebben een link en handleiding gekregen). Heel veel succes en 

tot snel op Skype! 

Op woensdagochtend van 8 tot 10 uur kan 1 persoon per gezin de spullen ophalen op school, die 

nodig zijn bij het maken van de taken. 

Alle informatie staat ook op de website: http://gmajella.nl/groepen/groep-6/ (groep 6) 

 

Dinsdag 17 maart 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet  

☐ Rekenen:   doel 437 op Snappet  

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k 

☐ Taal:    doel 81 op Snappet 

Instructiefilmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=1sM1X5oIFGA 

 

Woensdag 18 maart 

☐ Lezen:    30 minuten lezen/voorlezen 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet  

☐ Rekenen:   doel 461 op Snappet 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k 

☐ Spelling:   Werkboek blok 6 week 3 les 1 en 2 op blz. 28 en 29 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=px4XffMyWyo 

☐  Begrijpend lezen:   lentekriebels ( werkblad) 

☐ Taal:    doel 327  opgave 1 en 2 helemaal maken.   
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Donderdag 19 maart 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet  

☐ Rekenen:   doel 468 op Snappet  

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9widqGuvMw8 

☐ Taal:    werkblad doel 709  menselijk lichaam 

☐ Spelling:   Werkboek blok 6 week 3 les 3 en 4 blz. 30 en 31 

☐ schrijven:                     verbonden schrift blz. 14  

☐ verkeer :                     les 13  

 

Vrijdag 20 maart 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet  

☐ Rekenen:   doel 469 op Snappet 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k 

☐ Taal:    werkblad 20 maart  

☐ studievaardigheden:   lezen; blz 40-41 maken; 42,43 en 44 

☐ Tekenen:  Perspectief (https://www.youtube.com/watch?v=oRYhzrZ8G_Y) 

☐ schrijven:                     blok schrift blz. 20  
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