
Weektaak groep 8       23 - 27 maart 

De tweede week onderwijs op afstand! 

Wat hebben jullie je ongelofelijk goed aangepast afgelopen week. Er is keihard door jullie gewerkt 

om de taken af te krijgen, bijna iedereen was iedere ochtend online op Skype. Wij zijn trots op 

jullie!  

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 meester/juf praten via Skype. Je krijgt dan een korte instructie 

over de opdrachten van die dag en kunt vragen stellen aan de leerkrachten of andere kinderen.  

Deze week is er voor jullie een nieuwe uitdaging. Jullie gaan namelijk je eigen website bouwen!! 

Juf Lian heeft een uitlegpagina gemaakt. We hopen aan het eind van de week elkaars websites te 

kunnen zien. De hele uitleg kun je hier vinden: https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-

lian2020 

Alle informatie staat ook op de website: http://gmajella.nl/groepen/groep-8/  

 

Maandag 23 maart 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen (hier kun je gratis e-books lenen als je al 

lid bent van de bibliotheek) 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet of Bareka 

☐ Rekenen:   doel 547 op Snappet 

☐ Begrijpend lezen:  les van maandag 23 maart op Snappet 

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 1 les 1 en 2 

☐ Werkwoordspelling:  doel 107 op Snappet (onder spelling) 

☐ Website bouwen 

 

Dinsdag 24 maart 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet of Bareka 

☐ Rekenen:   Grote keersommen werkblad (klikken) 

    uitleg: https://youtu.be/d79H5i5SUd8  

☐ Taal:    doel 102 op Snappet 

☐ Spelling:   doel 115 op Snappet 

☐ Blink:    Onderzoeksles 4: Blij met de EU (inloggen op moo.nl) 

☐ Website bouwen 

https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020
https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020
http://gmajella.nl/groepen/groep-8/
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html
https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020
https://www.meeztertom.nl/wp-content/uploads/cijferend-vermenigvuldigen-blad-1-SOMMEN.pdf
https://youtu.be/d79H5i5SUd8
https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020


Woensdag 25 maart 

☐ Lezen:   20 bladzijden uit Spijkerzwijgen  

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet of Bareka 

☐ Rekenen:   doel 558 op Snappet 

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 1 les 4 en 5 

☐ Engels:    Test Song 7 Shepard 

Song 8 Sia: worksheet A (inloggen op http://www.moo.nl) 

☐ Schrijven:  Verbonden schrift bladzijde 22 

☐ Website bouwen 

 

Donderdag 26 maart 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Rekenen:   Staartdelingen werkblad 

    uitleg: https://youtu.be/E4naZqfGBEs  

☐ Taal:    doel 847 op Snappet  

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 1 werkwoorden + Snappet 

☐ BijDeHand:  Bladzijde 36 - 40 

☐ Website bouwen 

 

Vrijdag 27 maart 

☐ Lezen:   20 bladzijden uit Spijkerzwijgen  

☐ Rekenen:   Werkpakket / doelenmapje 

☐ Taal:    Leestekens: oefening 1 en oefening 2 (klikken) 

☐ Programmeren: Pong game in Scratch maken  

☐ Spelling:   doel 128 op Snappet 

☐ Schrijven:  Blokschrift bladzijde 23 

☐ Website bouwen 

 

Vergeet niet om elke dag lekker te bewegen, zeker omdat de sportclubs ook dicht zijn!  

Highfive sports heeft leuke beweegactiviteiten voor jullie bedacht. Een goede vervanging voor de gymles! 

Kijk hier maar eens wat Tom en Rick voor jullie bedacht hebben. 

http://www.moo.nl/
https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020
https://www.sommenfabriek.nl/wp-content/werkboek_hele_5_8_extra_werkbladen/werkboek_hele_5_8_extra_20_5.pdf
https://youtu.be/E4naZqfGBEs
https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020
http://members.home.nl/hj.roks/files/Leestekens_dpunt_Oef01.htm
http://members.home.nl/hj.roks/files/Leestekens_dpunt_Oef02.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AT1qP3EEBB8
https://sites.google.com/view/website-bouwen-juf-lian2020
https://highfivesports.wixsite.com/highfivesports/beweegactiviteiten-voor-thuis

