
Weektaak groep 3      30 maart-3 april 

 

Algemeen: 

Een nieuwe week van thuis werken, met een nieuwe weektaak. Op deze weektaak kun je zien wat 

je deze week allemaal moet maken. Voor het werken met Veilig Leren Lezen is het handig om het 

filmpje van de les van die dag, mee te laten lopen. Deze staat op de website van groep 3 op de 

Yurls pagina. 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! 

Als je nog tijd over hebt, kijk dan even op onze website, voor nog meer spelletjes. 

Alle informatie staat ook op de website: http://gmajella.nl/groepen/groep-3/ (groep 3) 

Maandag 30 maart 

Veilig Leren Lezen Kern 9 dag 9 

☐ Lezen:                           veilig en vlot blz. 18 en 19 

30 minuten lezen/voorlezen 

☐ Taal:    werkboekje Veilig leren lezen blz.17 en 18   

☐ Rekenen:   werkboekje blz. 26,27,28 

☐ Spelling:   Werkboek blz. 23 

☐         Schrijven                       Schrijfboek blz. 17 

 

Dinsdag 31 maart 

Veilig Leren Lezen Kern 9 dag 10 

☐ Lezen:                           veilig en vlot blz. 20 en 21 

30 minuten lezen/voorlezen 

☐ Taal:    werkboekje Veilig leren lezen blz.19 en 20   

☐ Rekenen:   werkboekje blz.29,30,31 

☐ Spelling:   Werkboek blz. 24 

☐         Schrijven                       Schrijfboek blz. 18 

 

Woensdag 1 april 

Veilig Leren Lezen Kern 9 dag 11 

http://gmajella.nl/groepen/groep-3/


☐ Lezen:                           veilig en vlot blz. 22 en 23 

30 minuten lezen/voorlezen 

☐ Taal:    werkboekje Veilig leren lezen blz.21 en 22   

☐ Rekenen:   werkboekje blz.32,33,34 

☐ Spelling:   Werkboek blz. 25 

☐         Schrijven                       Schrijfboek blz. 19 

 

 

Donderdag 2 april 

Veilig Leren Lezen Kern 9 dag 12 

☐ Lezen:   veilig en vlot blz. 24 en 25 

30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Taal:    werkboekje Veilig leren lezen blz.23 en 24 

☐ Rekenen:   werkboekje blz. 35,36,37 

☐ Spelling:   Werkboek blz. 26 

 

Vrijdag 3 april 

Veilig Leren Lezen Kern 9 dag 13 

☐ Lezen:   veilig en vlot blz. 26 en 27 

30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Taal:    werkboekje Veilig leren lezen blz.25 en 26 

☐ Rekenen:   werkboekje blz.38,39,40 

☐ Spelling:   Werkboek blz. 27 

 

 

 



 

 


