Overzicht taken die deze week voltooid moeten worden.
Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

16 tot 20 maart

Taal:
Schrijf een handgeschreven
Schrijven brief naar iemand van de
oudere generatie
A4, enveloppe

Tijd

Uitleg

1 uur

Zoals je misschien wel weet is bezoek in onze rusthuizen niet meer
toegelaten. Daarom krijgen jullie de opdracht om een brief te
schrijven naar iemand van de oudere generatie. Dit mag naar een
grootouder. Maar je mag ook zeker het adres van een
woonzorgcentrum opzoeken en je brief hiernaar verzenden. Wees
open in je brief. Wat zou jij aan je opa en oma vertellen? Vertel over
je dagelijks leven, gewone dingen, familiemomenten…
Deze brief moet minstens een half A4-blaadje lang zijn.
Neem een duidelijke foto van je brief voor je deze post en mail ze
naar de juf door.
Veel schrijfplezier!

Overzicht taken per dag.
Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

ma 16 maart

spelling

Woordpakket 13:
Tijd voor taal accent
spellingschrift p39-40

ma 16 maart

wiskunde Zelfstandig werk bundel
Werkblaadje blok 7: 9

Tijd

Uitleg
Je maakt de rubriceeroefening p39.
Kader 1: woorden net als waarheid.
Dit zijn woorden die eindigen op -heid.
Kader 2: Woorden net als politie.
Woorden die eindigen op -tie maar die je uitspreekt als -sie.
Kader 3: Woorden net als station.
Woorden waar -ti in voorkomt maar uitgesproken wordt als -si.
Geef elke kader een kleur, ga tewerk zoals we deden op p37.
Maak oefening 1-5.
Maak het werkblaadje in je zelfstandig werk bundel.
‘Oppervlakte uitdrukken in landmaten’

ma 16 maart

taal

ma 16 maart
di 17 maart

di 17 maart

wiskunde Bingel
Frans
Unité 13
Boek p 54
Werkschrift p 48-49
wiskunde Les 102: Kommagetallen delen
door natuurlijke getallen van
twee of drie cijfers.
Rekenwijzer 19A, 19B en 19F
Werkboek p23-25
taal
Leesbingo

di 17 maart

Frans

woe 18 maart

Frans

di 17 maart

woe 18 maart
woe 18 maart
woe 18 maart
do 19 maart

do 19 maart

Leesbingo

Bingel

Unité 13
En action p55
extra bundel Frans
wiskunde Zelfstandig werk bundel
Werkblaadje blok 7: 11
taal
Leesbingo
wiskunde Bingel
wiskunde Les 100: Transformeren en
vormpatronen ontdekken.
Reken maar! Werkschrift E
p17-19
Rekenwijzer 55-56
spelling
Werkwoordenblok

15min Lees 15 minuten in een boek. Dit mag ook een strip zijn. Zorg ervoor
dat je hierbij een tekening op de leesbingo kan inkleuren.
20min Maak de wiskundetaken die je kan vinden op Bingel.
Lees de tekst in je boek op p 54.
Maak oefening 3A en 3B, oefening 6 en oefening 8 in je werkboek op
p48-49.
Lees de rekenwijzers 19A, 19B en 19F grondig door.
Maak alle oefeningen op pagina 23, 24 en 25. Oefening 5 maak je niet.

15min Lees 15 minuten in een boek. Dit mag ook een strip zijn. Zorg ervoor
dat je hierbij een tekening op de leesbingo kan inkleuren.
20min Maak de taken van Frans die je terug kan vinden op Bingel. Deze taken
hoeven niet allemaal vandaag af te zijn. Je kan ze verder afmaken de
komende weken.
Schrijf het groene kader op p55 twee keer over in je huiswerkschrift.
Het groene en gele kader is aangebracht. Dit ken je al. Oefenen maar!
Knip de woordjes van de extra bundel en oefen deze.
Maak het werkblaadje in je zelfstandig werk bundel.
‘Veelhoeken onderscheiden en benoemen’
15min Lees 15 minuten in een boek. Dit mag ook een strip zijn. Zorg ervoor
dat je hierbij een tekening op de leesbingo kan inkleuren.
20min Maak de wiskundetaken die je kan vinden op Bingel.
Lees de rekenwijzer 55-56 grondig door.
Maak de oefeningen op pagina 17-19.
Je maakt alle oefeningen behalve oefening 4 en oefening 7.

Maak het eerstvolgende blaadje in je werkwoordenblok. Dit kan je zelf
controleren achteraan de blok. Ik vertrouw er op dat jullie dit proberen
zonder verbetersleutel.

do 19 maart

taal

Leesbingo

do 19 maart
do 19 maart
do 19 maart
vr 20 maart

spelling
actua
wiskunde
spelling

Bingel
Karrewiet
Bingel
Extra werkblaadje in mail

vr 20 maart

Frans

vr 20 maart

spelling

Zelfstandig werk bundel
Woordzoeker en
kruiswoordraadsel
Werkwoordenblok

vr 20 maart

taal

vr 20 maart

taal

vr 20 maart
vr 20 maart

wiskunde Bingel
actua
Karrewiet

Thema 7: Les 5: Vraag maar
raak!
Tijd voor taal accent p46 en 48
Leesbingo

15min Lees 15 minuten in een boek. Dit mag ook een strip zijn. Zorg ervoor
dat je hierbij een tekening op de leesbingo kan inkleuren.
20min Maak de gegeven opdracht van woordpakket 13 op Bingel.
Bekijk de Karrewiet uitzending van donderdag.
Maak op Bingel de verrijkingstaak.
Maak het extra werkblaadje. Hier oefen je op woorden uit
woordpakket 12 en 13.
Maak zowel het kruiswoordraadsel als de woordzoeker van unite 12.

Maak het eerstvolgende blaadje in je werkwoordenblok. Dit kan je zelf
controleren achteraan de blok. Ik vertrouw er op dat jullie dit proberen
zonder verbetersleutel.
Met deze les zijn we donderdag 12 maart al gestart. Maak oefening 6,
8 en 9. Gebruik de flap in je werkschrift.
15min Lees 15 minuten in een boek. Dit mag ook een strip zijn. Zorg ervoor
dat je hierbij een tekening op de leesbingo kan inkleuren.
20min Maak de wiskundetaken die je kan vinden op Bingel.
Bekijk de Karrewiet uitzending van vrijdag.

