
Vak Taak Materiaal - bronnen Extra 

  

Rekenen Junior Einstein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen taken 

www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bingel (inloggen via 
Zuluconnect) 
 

Let op: op deze website staat voor jullie de weektaak van 
Junior Einstein klaar t/m zondag 5 april. Op maandag 6 
april verschijnen weer nieuwe taken in Junior Einstein. 
 
Online escape room: https://www.kraakm.nl/ 
‘Dossier T8’ (oefenen met de tafel van 8) 

Spelcode: E2UKDA8Z 
Deze spelcode moet je op de website invoeren in een zwarte 
balk (halverwege de startpagina, onder de gele balk) en dan 
op de knop ‘spelen’ klikken; dan start de escape room.   
  
Werkblad rekenen blok 5 (op de website) 
 

 

 

wo do vr ma di  

Spelling 
 
 
 

Junior Einstein  
 
 
Dictee op de website 
spellingoefenen.nl  
(de link naar de 
website staat 
hiernaast) 
 

www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 

https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/tools/spelling-
groep5/statische-tool (oefenen met woorden met ch/g) 
 
https://www.spellingoefenen.nl/spiders.html 
(spellingcategorie: be-/ge-/ver-, verkleinwoorden) 
 
Werkblad spelling thema 5: les 2, 4, 6, 8, 10, 12  
(op de website) 
 

 

 

wo do vr ma di  

Taal Junior Einstein www.junioreinstein.nl 
(weektaak)  
 
 

Taal verkennen – thema 5 - les 2, 4, 7 en 9: 
werkblad taal verkennen (op de website) 
 
Taal woordenschat – thema 5- les 1a t/m 3b: 
werkbladen woordenschat (op de website) 

 

 

wo do vr ma di  
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Lezen 
 
 
 

Lezen in je eigen boek 
en de opdracht maken 
(de opdracht staat 
hiernaast) 
 
Voorlezen door 
Nelleke (Eduxtra) 
 
 
 
Woorden flitsen  

 
 
 
 
 
Elke dag 1 hoofdstuk 
luisteren  
 
 
 
www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 
 

Vertel in een mail aan de leerkracht welk boek je aan het 
lezen bent: wat is de titel, wie is de schrijver, wie zijn de 
hoofdpersonen, waar gaat het boek over en leg uit waarom jij 
dit boek zo leuk vindt.  
 
https://eduxtra.eu/voor-kinderen/ (boek: de Gorgels) 

 

 
Leuk om te doen: Voorleesbingo (op de website) 

 

 

 
 

 

 

wo do vr ma di  

Schrijven Bladzijde 9 (cijfers) 
Bladzijde 10 (I,J,G,Y) 

Eigen schrijfboek  

 

 

wo do vr ma di  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL: 
basisles,  
andere tekstsoort, 
woordenschat, toets 

https://school.nieuws
begrip.nl/login 
 
 

Vanaf nu maak je ook de basisles. Deze week is dat: 
‘Gebarentolk in beeld’. 

  

 

wo do vr ma di  

Natuur & Techniek 
 
 

Doornemen les 1: 
Zonder armen en 
benen 

Presentatie en 
bronnenblad 
(op de website) 
 

 

 

 

wo do vr ma di  

Aardrijkskunde Doornemen les 1:  
Eet smakelijk 
 
 

Presentatie en 
bronnenblad 
(op de website) 

 

 

 

wo do vr ma di  

http://www.junioreinstein.nl/
https://eduxtra.eu/voor-kinderen/
https://school.nieuwsbegrip.nl/login
https://school.nieuwsbegrip.nl/login


 

Freek TV 
 
 

Les van Freek Vonk Hiernaast staan de 
links naar twee lessen 
 
 

Les 1: het sloomste dier ter wereld: 
https://www.youtube.com/watch?v=udG52rejxgY 
Opdrachten bij les 1 (op de website) 
 
Les 2: vuilnisbakken van de zee: 
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcc7ny1pk&t=8s 

 

 

wo do vr ma di  

Van alles wat 
 

Opdracht van de denk-
sleutel ‘uitvinding’: 
 
Ontwerp een 
uitvinding die ervoor 
zorgt dat jij je nooit 
verveelt.  
 
Je mag dit ontwerp 
tekenen, beschrijven 
of maken; aan jou de 
keuze. Maak een foto 
van jouw bijzondere 
uitvinding en mail die 
naar ons; dan zetten 
wij het op Klasbord! 
 
 
Lekker bewegen met 
meneer Thomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuis bewegen 
(op de website) 

Antwoord op een vraag van de vragenmuur uit de klas: 
Hoe wordt een boek gemaakt? 
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-gebonden-boek-
drukken-vouwen-en-binden/ 
 
https://schooltv.nl/video/een-boek-schrijven-hoe-gaat-dat/ 
 
Leuk om thuis te doen: 
Activiteiten & info over de ruimtevaart (van André Kuipers): 
https://www.thuisinderuimte.nl/ 
 
Muziek: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-
tips/rappen-met-ilse-delange/2518/ 
 
Just dance: let’s dance – I am alive – will.i.am 
https://www.youtube.com/watch?v=2pgR87RVD14 
 
Nemo kettingreactie challenge: 
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-
doen/nemo-kettingreactie-challenge/ 
 
Online Rijksmuseum voor families: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-
families 

  

https://www.youtube.com/watch?v=udG52rejxgY
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcc7ny1pk&t=8s
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-gebonden-boek-drukken-vouwen-en-binden/
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-gebonden-boek-drukken-vouwen-en-binden/
https://schooltv.nl/video/een-boek-schrijven-hoe-gaat-dat/
https://www.thuisinderuimte.nl/
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/rappen-met-ilse-delange/2518/
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/rappen-met-ilse-delange/2518/
https://www.youtube.com/watch?v=2pgR87RVD14
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-doen/nemo-kettingreactie-challenge/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-doen/nemo-kettingreactie-challenge/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families

