
Weekprogramma groep 4 

 
Vakken/dagen 

 
Maandag 6 - 4 

 
Dinsdag 7 – 4   

 
Woensdag 8 – 4   

 
Donderdag 9 – 4  

 
Goede vrijdag  

Rekenen 
 
 

Wereld in Getallen 
(blauwe kant) blz. 22 
som 1, 2 (zie 
instructiefilmpje* op de 
website) en 3 
 
Let op 1* kinderen 
maken 2 rijtjes bij som 3  

Wereld in Getallen 
(blauwe kant) blz. 26 
som 1, 2 (zie 
instructiefilmpje* van 
maandag) en 3 
 
Let op 1* kinderen 
maken 2 rijtjes bij som 3 

Start met de tempotoets 
van de tafels. Maak 
binnen 2 minuten 
zoveel mogelijk 
sommen.  
 
Wereld in Getallen 
werkboek blz. 40 som 
1, 2 en 3 
 
  

Maak de rest van de 
tempotoets met een 
ander kleurtje verder 
af.  
 
Eenmaal andermaal 
blz. 29 + 30  + de 
oefenpowerpoint van 
de tafels op de 
website  

 

Spelling 
 
 

 Kijk op de website het 
instructiefilmpje* over 
de klankhuisjes. Maak 
daarna de kleurplaat en 
bewaar deze goed.  

Kijk op de website het 
instructiefilmpje* over 
het klappen van 
klankgroepen. 

 .  

Taal 

 
 

Quiz maken (zie de 
PowerPoint op de 
website) op het 
antwoordenblad. Stuur 
daarna de antwoorden 
op naar de juf.  

  Verhaal schrijven  
(zie boekje met 
kopieerbladen)  

 

Schrijven  

 

Pennenstreken blz. 16 
(herhalen) 

Pennenstreken blz. 17 
(hoofdletter K) Kijk eerst 
het instructiefilmpje* 
op de website  

 Pennenstreken blz. 
18 (hoofdletter L) Kijk 
eerst het 
instructiefilmpje* op 
de website 

 

Begrijpend 
lezen 

  Leeslink blok 1 week 7 
les 1 over samenvatten 
(kijk het instructiefilmpje 
op de website)  
 

  

Technisch 
lezen 

 

Estafette  
Woorden flitsen + 
vloeiend en vlot lezen 
blz. 22, 23 + 24 (*zie 
instructiefilmpje op de 
website)  
 
 
Estafettelopers 
Vloeiend en vlot blz. 
13, 14, 15 (*zie 
instructiefilmpje op de 
website) + 10 minuten 
lezen uit eigen leesboek 

Estafette 
Werkboek blz. 42 + 43 
maken.  
Leesboek blz. 48 lezen.  
Vloeiend en vlot blz. 22 
+ 23 lezen  
 
 
Estafettelopers 
1 bladzijde naar keuze 
uit het werkboek (kies 
uit bladzijde 24 t/m 41) 
+ Vloeiend en vlot blz. 
13, 14, 15   
 

 Estafette 
 Werkboek blz. 44 + 
45 maken.  
Leesboek blz. 49 + 45 
lezen  
Vloeiend en vlot blz. 
23 + 24 lezen  
 
Estafettelopers 
1 bladzijde naar 
keuze uit het 
werkboek (kies uit 
bladzijde 24 t/m 41) 
+ Vloeiend en vlot blz. 
13, 14, 15   
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Tips:  
- Maak deze week een Lentevogel zoals op de foto hiernaast. Op de website kun je 
een PowerPoint vinden met de uitleg voor deze knutselopdracht. Maak een foto van 
je Lentevogel als deze af is en stuur die naar de juf (larissa.dubbeldam@pit-ko.nl). Ik 

maak dan een leuke collage van jullie foto’s en plaats deze op de website. Succes!  
- Lekker uit je lenteboekje werken en kleuren.  
- Met levelwerk, pluswerkboek of een rekenspelletje aan de slag.  
- Kijk vooral ook naar de tips die op de website staan.  

 

Opmerkingen leerkracht: 
 
Lieve kinderen, 
  
Helaas kregen we dinsdag het vervelende nieuws te horen dat de scholen langer dicht zullen blijven. 
Dat betekent dat ik jullie na de Meivakantie pas weer zie. Voor de komende weken heb je wat nieuwe 
spulletjes meegekregen: 
- Werkboek van schrijven: zodat jullie verder kunnen met het aanleren van de nieuwe hoofdletters.  
- Nieuwe werkboek + leesboek van Estafette: het huidige boekje is bijna uit. In de week 6 zullen jullie 
aan het nieuwe boekje beginnen. Dit geldt ook voor de estafettelopers.  
- Rood rekenschriftje: sommige kinderen hebben een nieuw rood takenschriftje voor rekenen in hun 
tasje. Dit is voor het geval jouw schrift (bijna) uit is. Zodra het oude schrift vol is, kun je in het nieuwe 
schriftje starten.  
- Allerlei extra werkbladen: deze bladen zijn voor verschillende vakken in verschillende weken. Kijk 
steeds goed welk blad je nodig hebt.  
- Voor sommige kinderen het pluswerkboek. Als je het leuk vindt, kun je hieruit verder werken.  
 
Ik hoop dat het allemaal weer lukt om met alle vakken aan de slag te gaan. Mocht iets niet lukken, dan 
kunnen jullie mij altijd een mailtje sturen. Ik probeer jullie zo goed mogelijk te helpen. En blijf vooral ook 
leuke foto’s en filmpjes sturen, daar maak je me heel blij mee!  
 
Groetjes, de juffen 
 
Hoe het werkt: 
-Probeer je te houden aan de weekplanning. Kleur de vakken die je hebt gemaakt. Bewaar de weektaak 
en lever deze in als je weer op school bent. 
-Iedere week ontvang je de weektaak op vrijdag van de juf/meester op de mail. Deze week starten we 
op: maandag.  
-Op de website vind je aan het einde van de week de antwoorden. Vraag mama of papa om het 
(samen) na te kijken. Let op: de antwoorden worden op maandag weer verwijderd.  
 
Instructiefilmpje voor de volgende lessen:  
* Instructiefilmpje rekenen maandag 6 april  
* PowerPoint met Quiz voor taal maandag 6 april 
* Instructiefilmpje vloeiend en vlot + woorden flitsen maandag 6 april  
* Instructiefilmpje schrijven hoofdletter L dinsdag 7 april 
* Instructiefilmpje schrijven hoofdletter K donderdag 9 april  
* Strategiefilmpje leeslink woensdag 8 april  
* PowerPoint met uitleg knutselopdracht 
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