
Weektaak groep 6               1 juni – 5 juni 

 

Maandag 1 juni:  Tweede Pinksterdag 

 

Dinsdag 2 juni:  Vrije dag       

 

Woensdag 3 juni 

☐  Lezen:   30 minuten hardop lezen  

☐ Automatiseren: eenmaal andermaal blz 24 + 25 

☐ Rekenen:   Doel 316  

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 4 les 1 en ww blz 83 

Instructiefilmpje gids:  https://www.youtube.com/watch?v=yEgUU4QrJKg  

☐ Taal:    Doel samenvatting maken. Lees en maak het blad 

☐ Engels:   Groove me song 10 Carly Rae Jepson via moo lied luisteren. Opdracht 

1 tot en met 6 maken (opdracht 4 mondeling) en de woorden leren. 

 

Donderdag 4 juni 

☐ Lezen   30 minuten lezen  (op de trap) 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet 

☐ Rekenen:   Doel 355  

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

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 4 les 2 

Instructiefilmpje   https://www.youtube.com/watch?v=41LZUsU9l-k 

☐  Taal:    Doel 105 Snappet Instructiefilmpjes allebei kijken voor je aan de les 

begint! Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=M5fVmAazAak 

 én https://www.youtube.com/watch?v=JocxdA9d4L 

☐ Begrijpend lezen:   blok 4 week 4 les 1 

☐  studievaardigheden:  blz.  67 + 68     
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☐ Blink geïntegreerd:       les 3 in moo maken:  De tostifabriek . De hele les maken en 

werkbladen digitaal inleveren. Voor de laatste opdracht heb je een werkblad gekregen.  Vul deze 

zorgvuldig in en neem deze weer  mee naar school.  

 

 

Vrijdag 5 juni 

☐ Lezen:    30 minuten lezen    

☐ Automatiseren: eenmaal andermaal blz. 26 + 27 

☐ Rekenen:   Doel 267 verhoudingstabellen 

Instructiefilmpje https://www.youtube.com/watch?v=LRmQH2DVirY 

☐ Taal:   Doel 622 Snappet   

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 4 les 3 en 4 

Instructiefilmpje  https://www.youtube.com/watch?v=0S_Q1YnSPXE 

☐ Knutselopdracht:  Maak een mooie kaart voor de leerling die jij getrokken hebt. Zorg 

voor een creatieve voorkant en een lieve tekst op de achterkant. Zet ook je naam erop. Komende 

maandag neem je deze mee!!! Dan ontvang jij ook de kaart die een ander voor jou gemaakt heeft. 

Enkele ideeën staan hier, maar laat vooral je eigen creativiteit zien! 
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