
Vak Taak Materiaal - bronnen Extra 

  

Rekenen De 6 taken staan in  
www.junioreinstein.nl  
 
Deze taken kun je tot en met 
zondag 6 april maken. Daarna 
verschijnt weer een nieuwe 
weektaak, 
 

Log in op: 
www.junioreinstein.nl  
 
Gebruik als inlog je voor en 
achternaam, bijvoorbeeld: 
maudoldedaalhuis 
 
wachtwoord: paxgroep4 

Blok 5 bladzijde 1 t/m 10      
Website: Rekenen_Blok5_Extra 
  
Tafel van 5 en redactiesommen 
oefenen op: 
www.junioreinstein.nl  

 

 

wo do vr ma di  

Spelling 
 
 
 

De 4 taken staan in  
www.junioreinstein.nl 

Log in op: 
www.junioreinstein.nl 

Thema 5  
Les 2 - 4 - 6 - 8 - 10 – 12   
Website:  Spelling_Thema5 
 

 

 

wo do vr ma di  

Technisch Lezen 
 
 
 

Boek lezen  15 minuten per 
dag 

Eigen boek of digitaal 
https://www.onlinebibliotheek.
nl/ 
 

https://eduxtra.eu/voor-kinderen/ 
(Juf Nelleke leest voor uit de Gorgels) 

 

 

wo do vr ma di  

Taal - Woordenschat 
 

De 2 taken staan in  
www.junioreinstein.nl 
 

www.junioreinstein.nl  
 

Taal Thema 5 
Les 2 - 4 - 7 – 9   
Website: Taal_Thema5 
 
Woordenschat Thema 4  
Week 1 - 2 – 3   
 Website: Woordenschat_Thema4 
 

 

 

wo do vr ma di  
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- 

Schrijven 
 
 
 

Bladzijde  10 - 11  Schrijfboek 4b 
Letterkaart (in je schrijfboek) 
Pen of potlood 

Schrijf een brief aan juf….  
Met je mooiste letters en aan elkaar! 
Maak er een foto van en stuur deze 
op: via de e-mail.   

 

 

wo do vr ma di  

Begrijpend lezen Onderwerp: Gebarentolk 
steeds vaker in beeld (week 
14) 
Andere tekstsoort 
Woorden oefenen 
Woordenschat toets 

https://school.nieuwsbegrip.nl/l
ogin gebruik de code in je 
schrift om in te loggen 

Basisles : website Nieuwsbegrip 
Hierbij is het handig om de tekst uit te 
printen.  

 

wo do vr ma di  

Natuur & aardrijkskunde Blink natuur en techniek les 1 
 
 
Blink aardrijkskunde les 1 
 
 

Website: Blink natuur en 
techniek les 1  
 
Website: Blink aardrijkskunde 
les 1 en  
Aardrijkskunde bronnenblad les 
1 

Meester Freek vertelt over het 
sloomste dier ter wereld  
https://www.youtube.com/watch?v=u
dG52rejxgY 
 
Twee extra taken staan in  
www.junioreinstein.nl 

 

 

wo do vr ma di  

Bewegen Dansles  Gruwelijk eng https://www.youtube.com/wat
ch?v=2bE98b-Y3QI 

Website: Thuis bewegen 
basisonderwijs Losser 
  

 

wo do vr ma di  

Creatief Muziek  we leren rappen! https://www.meermuziekindekl
as.nl/nl/praktische-tips/rappen-
met-ilse-delange/2518/ 

 

 

 

wo do vr ma di  
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