
Takenkaart: woensdag 1 april tot en met dinsdag 7 april 2020 
Junior Einstein is verplaatst van extra naar taak. Jullie kunnen van maandag t/m zondag aan deze taken 
werken. Wij controleren dit in de resultatenmonitor, dit moet af zijn voordat je aan de extra taken 
begint.  

Vak Taak Materiaal - bronnen Extra 

  

Rekenen Junior Einstein: inloggegevens 
in de mail 
www.junioreinstein.nl  
(Let op: op deze website staat 
voor jullie een weektaak klaar 
t/m zondag 5 april. Op 
maandag 6 april verschijnt 
weer een nieuwe weektaak in 
Junior Einstein!)  

www.junioreinstein.
nl > rechtsboven 3 
streepjes > klik op 
log in > voor- en 
achternaam kleine 
letters, bijvoorbeeld: 
lindakrikke 
wachtwoord: 
paxgroep56 > hier 
staan weektaken 
voor verschillende 
vakken klaar. 

Blok 5 blz. Zelf inplannen of je 2 of 3 blz per 
dag maakt. Rekenbladen op website PDF-
bestanden. 
 

- https://www.redactiesommen.nl/gro
ep6.html 
 

 

 

wo do vr ma di  

Spelling 
 
 
 

Junior Einstein: inloggegevens 
in de mail 
www.junioreinstein.nl  
 

www.junioreinstein.
nl  
 

Thema 5 
Les 2-4-6-8-10  
1 blz per dag maken 
Spellingbladen op de website PDF-bestanden 

 
- www.spellingoefenen.nl  
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Technisch Lezen 
 
 
Voorlezen 

Boek lezen >15 minuten per dag 
 
 
Voorlezen door juf Nelleke van 
Eduxtra. Iedere schooldag 1 
hoofdstuk luisteren. 
 

Eigen boek of digitaal  
 
 
Zie link hiernaast 

- https://www.onlinebibliotheek.nl/e-
books/jeugd-en-jongeren.html 

 
- https://eduxtra.eu/voor-kinderen/ 
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Woordenschat 
 
 
 
 
Taal verkennen 

Junior Einstein: inloggegevens 
in de mail 
www.junioreinstein.nl  
 
 
Junior Einstein: inloggegevens 
in de mail 
www.junioreinstein.nl  
 

www.junioreinstein.
nl  
 

Thema 5: 1 a+b, 2a+b, 3a+b 
Werkbladen op de website PDF-bestanden 
 
 
 
Thema 5: les 2 – 4 – 7 – 9 
Werkbladen op de website PDF-bestanden 
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Schrijven 
 
 
 

Bladzijde 8 – 9 - 10 
Zelf inplannen 3x per week 

Schrijfboek 5b 
Letterkaart ( in je 
schrijfboek)  
Pen of potlood 

Schrijf een brief aan juf… Met je mooiste 
letters en aan elkaar geschreven. Maak er 
een foto van en stuur deze op via de mail 
naar lkrikke@skolo.nl 
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Begrijpend lezen 
 
  

Onderwerp: Gebarentolk vaker 
in beeld  – week 14 
Nieuwsbegrip XL 
Andere tekstsoort 
Woorden oefenen  
Woordenschattoets 
Deze 3 onderdelen moeten af 
zijn!  
 

https://school.nieuw
sbegrip.nl/login 
Gebruik de inlogcode 
die voor in je schrift 
zit. (of die je al uit je 
hoofd weet)  
 
 

Archief: Andere tekstsoort oefenen, Squla 
quiz maken en jeugdjournaalfilmpjes kijken 
 
(Je mag altijd meer oefenen uit de 
archiefkast. Jaartal even op 2018-2019 
zetten) 
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Bewegingsonderwijs Gym 
 
 
Dansles 

Website: pdf 
bestand 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=2bE
98b-Y3QI  
 

Thuisbewegen basisonderwijs Losser 
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Tekenen Afmaken: Tekenchallenge  
(elke dag 1 tekening) 
 
Afmaken: Teken een roos of een 
auto 
 

Website: pdf 
bestand 
 
Zie link  

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Neobb
LLOWkI&list=PL8s-
ghkbGVRcwo571CMTZphsCjJpAr3_g&index=
7&t=0s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A6WuB
4vh-pw&list=PL8s-
ghkbGVRcwo571CMTZphsCjJpAr3_g&index=
8&t=0s 
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Youtube kanaal voor meer keus: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8s
-ghkbGVRcwo571CMTZphsCjJpAr3_g 
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Wereldoriëntatie  Aardrijkskunde powerpoint 
Taken junior einstein 
 
 
 
 
Natuur powerpoint 
Taken junior einstein 
 
 
 
 
Geschiedenis taken junior 
einstein 

Website: zie pdf 
Aardrijkskunde 
groep A en B 
aardrijkskunde – 
groep C 
 
website: zie pdf 
natuur groep A en B 
en natuur groep C 
 
 
 
www.junioreinstein.
nl  
 

Zit je in de B groep in de Caroussel, dan klik 
je op aardrijkskunde groep A en B. Zit je in 
de C groep in de Caroussel, dan klik je op 
aardrijkskunde groep C 

 

 
Zit je in de B groep in de Caroussel, dan klik 
je op natuur groep A en B. Zit je in de C 
groep in de Caroussel, dan klik je op natuur 
groep C 
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Allerlei 
 
 
 
 
 
 
 

Spreekbeurt 
 
 
 
 
 
 
 

Je kunt thuis met 
behulp van het 
stappenplan, dat je 
vorige week 
gekregen hebt, 
verder werken aan je 
spreekbeurt. 
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Muziek 
 
 
 
 
 
 
Meester Freek 

 
 
Leer rappen! 
 
 
 
 
 
 
Les 1: het sloomste dier ter 
wereld. 

 
- https://www

.meermuziek
indeklas.nl/n
l/praktische-
tips/rappen-
met-ilse-
delange/251
8/  

- https://www
.youtube.co
m/watch?v=
udG52rejxgY 

Werkblad op website 
PDF-bestand  
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