
Vak Taak Materiaal - bronnen Extra 

  

Rekenen Junior Einstein www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 
 

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. 
( De extra opdrachten hieronder, staan op de 
website, voor als je klaar bent met junior einstein 
weektaak en meer wilt oefenen) 
Let op: aardrijkskunde en natuur is wel een taak 
die je moet maken, deze staan op de webiste! 
 
Rekenen blok 5.pdf ( op de website) 
 
https://redactiesommen.nl 
oefenen groep 7 
 

  

wo do vr ma di  

Spelling 
 
 
 

Junior Einstein www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 
 

Spelling groep 7 thema 3-4-5.pdf( op de website) 
Thema 4, les 6,8,10 en 12. 
 
https://spellingoefenen.nl  
oefenen en dictee groep 7 

 

 

wo do vr ma di  

Technisch Lezen 
 
 
 

Per dag een half uur lezen 
uit een leesboek. 

Leesboeken Eventueel https://onlinebibliotheek.nl 
  

 

 

wo do vr ma di  

http://www.junioreinstein.nl/
https://redactiesommen.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
https://spellingoefenen.nl/
https://onlinebibliotheek.nl/


Taal - woordenschat 
 
 
 

Junior Einstein www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 
 

Taal groep 7 thema 3-4-5.pdf( op de website) 
Thema 4, les 2,4,7 en 9. 
 
https://www.npostart.nl/speellijst/groep-7-8-
basisonderwijs 
Educatieve programma’s. 

 

 

wo do vr ma di  

Schrijven 
 
 
 

Spreekbeurt 
voorbereiden. Heb je er al 
1 gedaan dan kun je er 
nog 1 maken. 

Internet en 
PowerPoint. 

https://wikikids.nl/ is een goede bron. 

 

 

wo do vr ma di  

Creatief/Wereldoriëntatie/ 
Begrijpend lezen/Engels 

Nieuwsbegrip XL; andere 
tekstsoort, woorden 
oefenen en woordenschat 
toets. 
 
 
Natuur 
 
 
 
Aardrijkskunde 
 
 
Gym 
 
 
 
Muziek 
 

Elke week wordt er een 
nieuwe opengezet. 
 
 
www.junioreinstein.nl 
(weektaak) 
Blink natuur en 
techniek les 3 groep 
C.pdf( op de website) 
 
Blink aardrijkskunde les 
4, Groep C.pdf( op de 
website) 
 
 
 
 

Inloggen: 
https://school.nieuwsbegrip.nl/login 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Thuis bewegen basisonderwijs Losser. pdf(op 
website) 
 
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-
tips/rappen-met-ilse-delange/2518/ 
 
 

 

 

wo do vr ma di  

http://www.junioreinstein.nl/
https://www.npostart.nl/speellijst/groep-7-8-basisonderwijs
https://www.npostart.nl/speellijst/groep-7-8-basisonderwijs
https://wikikids.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
https://school.nieuwsbegrip.nl/login
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/rappen-met-ilse-delange/2518/
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/rappen-met-ilse-delange/2518/


Hallo groep 7 toppers, ( week 1) 

Wat een gekke situatie of niet! Natuurlijk vinden we het veel leuker om jullie in de klas te zien maar dat kan voorlopig niet. 

We sturen jullie hierbij een programma. Het is de bedoeling dat je hier elke dag thuis aan werkt. Zodat de achterstand niet te veel oploopt en jullie ook wat 

te doen hebben thuis. Wij gaan er vanuit dat je gemiddeld zo’n 2 uur per dag bezig bent met school. Ben je eerder klaar ga dan bezig met extra taken die je 

makkelijk kunt vinden op het internet. 

Mochten jullie vragen hebben dan kun je contact opnemen via de mail. Wij zijn tussen 10.00 en 14.00 bereikbaar voor vragen 

 

Digitale werkbladen zijn in pdf formaat. Deze zijn via de computer/tablet te openen. Adobe reader is gratis. 

Verwerking in je schrift. Aan de voorkant taalactiviteiten (taal/spelling/woordenschat) , aan de achterkant rekenen. 

Groetjes, juf Amy, juf Anouk en meneer Jimmy 

 

Hallo groep 7 toppers,(week 2) 

Deze week vanaf woensdag 25 maart de nieuwe taakbrief voor week 2. De taakbrief week 2 en alle documenten( materialen/bronnen) die hierbij horen, 

staan op de website. Deze week hebben we ook 3 vakken uit het carrousel erop gezet, tekenen, gym en geschiedenis. Geschiedenis en gym staan ook op de 

site. Alleen spelling niet, deze hebben wij vorige week in de mail verzonden als bijlage. ( helaas lukte het niet om dit bestand op de site te zetten) 

Hierbij de link: 

https://www.paxchristioverdinkel.nl/groepen/groep-7/ 

Ben je hiermee klaar, kan je ook nog extra oefenen op de site die juf Amy jullie heeft gestuurd met inloggegevens. Www.junioreinstein.nl 

Dinsdag 31 maart om 9.00 uur kan je met meneer Jimmy live praten en vragen stellen. Via deze link. 

https://accounts.eyeson.team/rooms/cUc6nW6MlfVsOF 

Let op: Je moet eerst je naam opgegeven, anders koppelt hij een verkeerde naam aan je. Je hebt een microfoon/headset nodig! 

Graag ontvangen we van jullie allemaal een mail, vandaag of morgen, met of alles gelukt is afgelopen week/ hoe het met jullie gaat?  

Groetjes juf Amy, meneer Jimmy en juf Anouk 

https://www.paxchristioverdinkel.nl/groepen/groep-7/
http://www.junioreinstein.nl/
https://accounts.eyeson.team/rooms/cUc6nW6MlfVsOF


Hallo toppers van groep 7, ( week3) 

Deze week hebben wij, zoals te lezen is in de mail van afgelopen maandag, iets veranderd aan de weektaak. Alle taken staan klaargezet in Junior Einstein, 

behalve blink aardrijkskunde en natuur, deze vind je op de website. Op deze manier kunnen wij beter controleren hoe het gaat met de weektaak en of er 

hulp nodig is. Ook als er vragen zijn over een som die je fout hebt bijvoorbeeld, kan je ons mailen, dan kijken wij met je mee en kunnen we de uitleg erbij 

geven als je dat fijn vindt. Ik heb al gezien dat een aantal goed bezig geweest is! Top! 

Zoals jullie gelezen hebben, loopt deze weektaak t/m zondag, en krijg je maandag de nieuwe taken in junior einstein te zien.  

Tijdens de live sessie met meneer Jimmy/juf Amy, waren er ontzettend veel kinderen gisteren, wat super om te zien! En we vinden het fijn om te horen dat 

het goed gaat met iedereen en dat jullie zo goed je best doen. Toppers zijn jullie allemaal! 

Volgende week dinsdag, 7 april is er weer een livestream om 9.00 uur met meneer Jimmy.  Via deze link kun je deelnemen: 

https://accounts.eyeson.team/rooms/cUc6nW6MlfVsOF 
 

Ook gaan wij werken( vanaf volgende week) met google classroom, zo kunnen we ook lessen aanbieden die bij de methode aansluiten, en ook goed hulp 

bieden/vragen stellen en mailen via deze weg.  Jullie krijgen hier eind van deze week nog meer informatie over/inloggegevens. 

Ga zo door allemaal!  

Groetjes juf Amy, meneer Jimmy en juf Anouk 

 

 

 

 

https://accounts.eyeson.team/rooms/cUc6nW6MlfVsOF

