
Weektaak groep 6               25 mei – 29 mei 

Op vrijdag heb je een leeg wc rolletje nodig!  

Maandag 25 mei      

☐  Lezen:   30 minuten lezen (op bed) 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet 

☐ Rekenen:   doel 290 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=lm5ezXRXdQQ 

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 3 les 1   

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uK1xSxuvmiE 

☐ Taal:    Werkblad zoek de valse, naam erop en inleveren op school 

☐ Begrijpend lezen:  blok 4 week 3 les 1 

 

Dinsdag 26 mei  

☐ Lezen:   30 minuten lezen (op de bank) 

☐ Automatiseren: eenmaal andermaal blz. 46  

☐ Rekenen:   doel 378 

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 3 les 2    

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

☐ Blink geïntegreerd:       les 2 in moo maken:  Bubbels in blik. De hele les maken en 

werkbladen digitaal inleveren. Voor opdracht 4 heb je een werkblad gekregen. Neem deze weer  

mee naar school. 

☐ studievaardigheden:  blz.  71,72 en 73     

 

Woensdag 27 mei 

☐ Lezen:   30 minuten lezen  (in de keuken) 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet 

☐ Rekenen:   doel 346 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Z0dgtsfe8JY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lm5ezXRXdQQ
https://www.youtube.com/watch?v=uK1xSxuvmiE
https://www.youtube.com/watch?v=0S_Q1YnSPXE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0dgtsfe8JY


☐ Spelling:   werkwoordspelling blz. 81 

☐ Taal:    Schrijf je eigen fantasieverhaal. Denk aan de inleiding, kern en het 

slot. Neem het verhaal weer mee naar school (denk eraan zelf schrijven) 

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

1 en 2 lezen, opdracht 3, 4, 5, 6 en 7 maken.  

 

Donderdag 28 mei 

☐ Lezen   30 minuten lezen  (op de trap) 

☐ Automatiseren: eenmaal andermaal blz. 47 

☐ Rekenen:   werkblad breuken 

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 3 les 3  

☐  Taal:    Doel 722 

☐ Begrijpend lezen:   blok 4 week 3 les 2 

  

Vrijdag 29 mei 

☐ Lezen:    30 minuten lezen   (achterstevoren op je stoel) 

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet 

☐ Rekenen:   werkpakket (40 minuten) 

☐ Taal:    meewerkend voorwerp doel 87 op Snappet   

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HgrgT58qkgw 

☐ Spelling:   Werkboek blok 8 week 3 les 4 

☐ Knutselopdracht:  Maak een dier van een wc rol! Meerdere dieren mag ook, dan heb je 

meer rolletjes nodig ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=HgrgT58qkgw

