
 

Groep 6  programma 8 mei 

 
Ha jongens en meisjes, 
 
Als het goed is, is dit de laatste dag dat jullie thuis werken. Maandag mogen we weer naar school. 
Dat zal vreemd zijn, want we zitten dan maar met de halve klas tegelijk bij elkaar. 
Maar we hopen dat we snel weer met de hele klas ons werk kunnen doen. En natuurlijk dat juf 
IJsseldijk er ook weer is. De uitleg komt dit keer van juf Schalk. 
 
Vandaag mag je je vragen mailen aan juf van der Wijngaard: 
mhvdwijngaard@jandebakkerschool.nl 
 
 
Veel succes! 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 

Groeten van Juf Schalk 
 

Vak Lesstof Blz Extra uitleg bij het te maken werk Dit heb ik 
klaar en zo 
ging het! 

Leerwerk 
“huiswerk” 

Ca totaal 30 min mee 
bezig zijn 

 Psalm van de week zingen Ps 92:1 
Namen en feiten les  29 door een ouder laten 
overhoren!! (mag ook op een andere dag als dat 
beter uit komt, daarna les 30 lezen) 
Engels lesson 21 (vooral de do-words goed leren! 

Klaar:……. 

Bijbelse 
Geschiedenis 

  Zie het rooster op de website Klaar:……. 
 
 

Vanaf hier komen de taken waar je 2 uur aan moet werken. 

 

Spelling ICT Spelling 
oefenen 

 Maak 2 van de 3 werkbladen. Je mag zelf 
kiezen welke. 
 

Klaar:…….. 

Rekenen Blok 3 Week 2 les 2  Lees de uitleg. 
Als je som 2 moeilijk vindt bekijk je het 
filmpje voor som 2. 
Als je fouten hebt gemaakt bekijk je de uitleg 
in de andere filmpjes. 
  
 

Klaar:…….. 

Taal Mediawijsheid  
 

Deze keer doen we met taal iets anders. 
Volgende week gaat de juf met het nieuwe 
thema beginnen  (thema 7) 
Kunnen jullie echt en nepnieuws van elkaar 
onderscheiden? Ik vind dat best moeilijk. 
In deze les krijg je tips. 
De link voor de les kun je hieronder vinden 
bij Mediawijsheid. 
Je maakt de opdrachten bij ‘Mediawijsheid’. 

Klaar:……... 
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Heb je nog 
geen 2 uur 
gewerkt, 
dan ga je 
deze 
opdracht 
doen 

Weektaak rekenen 
 
MOO WIG rekenen/ 
Taalactief spelling 

 Afmaken van de weektaak 
MOO > WIG 
 
 
 
 

 

Mag opdracht: Heb je zin om iets leuks te doen? 
Kijk op de website in de Doehoek. Er staan hele leuke, verschillende, gezellige 
dingen om samen of alleen te doen! 

 

 

Uitleg:  

Spelling 

 

Werkbladen: 

Werkblad 1: 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/spelling-1.doc  

Werkblad 2: 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/spelling-2.doc  

Werkblad 3: 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/spelling-3.docx  

 

 

Verdeel je woorden in klankgroepen en luister wat je op het eind van de eerste klankgroep hoort. 

Bij een korte klank: dubbele medeklinker 

Bij een lange klank: er verdwijnt een letter (onderduiker) 

 

Rekenen 
Uitleg: 
Je koopt 30 liter benzine bij de pomp voor €2,05. Wat betaal ik? 
Een voor de hand liggende manier bij 30 x €2,05 is : 
30 x €2,-=€60,- 
30 x 5 cent = 150 cent of €1,50 
€30,- + €1,50 = €61,50 
 
Soms is het handig om van een verhoudingstabel gebruik te maken.  
Dat zie je bij de som hieronder. 
 
Je koopt 30 liter diesel voor €1,25. Wat betaal ik? 
Je kunt het net als hierboven uitrekenen met 30 x €1,- + 30 x €0,25. 
Je kunt dit ook handig uitrekenen met een verhoudingstabel (hier even zonder streepjes) 
liter 1 l  10 l         20 l                     30 l (10 l + 20 l) 
prijs                 €1,25            €12,50         €25,- €12,50 + €25,-  
 
Het antwoord is dan €37,50 
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Som 1a https://www.loom.com/share/a143cc3d0bf4463095672c0549b30ad2 

 

Voor som 2 https://www.loom.com/share/907fe4aa2d5c4472bb00dc05b00ce99b 

 

Som 2b https://www.loom.com/share/04131b5980f64fc68942fcc3f8613530 

 

Som 2c   https://www.loom.com/share/ed7fee09d2d6419f8b44257999e93d9f 

 

Som2d  https://www.loom.com/share/fb3f1095a38a4b5e915c0b9b19b4f67e 

 
 
Mediawijsheid        
 Thuiswerkles-werkblad groep6 
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Thuiswerkles-Nieuwswijsheid-
Werkblad-groep-6.pdf  
                                     
Antwoordenblad (als je klaar bent) 
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Thuiswerkles-Nieuwswijsheid-
Antwoordmodel.docx  
 
 
 
 
  
Weektaak: Maak als je klaar bent twee sommen van je weektaak 

*groep Blz 52 Som 1, 2 ,3 
Blz 53 Som 1, 2  
 

 

**groep Blz 52 som 1 , 2 
Blz 53 Som 1, 2, 3 
 

 

***groep Blz 52 som 3 
Blz 53 som 3 
Blz 54 som 1, 2, 3 
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