Lara: Wanneer er ingepland staat dat je iets voor wiskunde moet doen, mag jij oefenen op Bingel. Hier staan verschillende opdrachten klaar voor jou. Frans
is een magje voor jou. Dit moet je niet maken, maar het mag wel. Dit kies je zelf.
Amber en Tessa: Jullie maken de gegeven blaadjes en lessen voor wiskunde. Uiteraard zijn dit taken op jullie maat. Voor jullie staan er ook aparte
opdrachten op Bingel. Frans is een magje voor jullie. Dit moeten jullie niet maken, maar het mag wel. Dit kies je zelf.
Overzicht taken die deze week voltooid moeten worden.
Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

Tijd

Uitleg

23 tot 27 maart

Taal

Zelfgezocht recept
klaarmaken.
Kookboek/internet

1 uur

Zoek zelf een recept op in een kookboek of op het internet.
Maak dit recept klaar en stuur een foto in mail naar de juf.

23 tot 27 maart

Verkeer

Een verkeersbord ontwerpen.
Tekenmateriaal

30 min

Ontwerp je eigen verkeersbord.
Teken dit. Noteer onder het bord wat de betekenis is.
Stuur je verkeersbord door naar de juf via mail.

Deze opdrachten kan je verzenden naar het mailadres: L5@st-lucia.be

Overzicht taken per dag.
Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

23 maart

Spelling

Woordpakket 14:
Tijd voor taal accent
spellingschrift p41-42

Tijd

Uitleg
Je maakt de rubriceeroefening p41.
Kader 1: Medeklinkercombinaties in moeilijke woorden.
Kader 2: Woorden net als bijzonder.
Woorden waarbij de -ij klinkt als een -i.
Kader 3: Woorden net als trein.
Woorden met een korte ei.
Kader 4: Woorden net als blij.
Woorden met een lange ij.
Geef elke kader een kleur, ga tewerk zoals we deden op p37 en 39.
Maak oefening 1-5.

Taal

Leesbingo

Oefenen ‘de grote
verkeerstoets’
Wiskunde Bingel
/
Verbeteren week 16-20 maart
Verbetersleutels

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.
25min Oefen op de VSV website voor je verkeerstoets. Je vindt je inlogcode in
je agenda.
25min Maak de wiskundetaken die je kan vinden op Bingel.
Verbeter de gemaakte blaadjes/lessen van vorige week. Als je fouten
hebt gemaakt verbeter je deze ook.

Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

Tijd

24 maart

Taal

Leesbingo

Verkeer

Oefenen ‘de grote
verkeerstoets’
Bingel

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.
25min Oefen op de VSV website voor je verkeerstoets. Je vindt je inlogcode in
je agenda.
25min 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.
Maak het werkblaadje.

Verkeer

Frans

Wiskunde Een staafdiagram lezen en
interpreteren
Extra werkblaadje
spelling
Werkwoordenblok

Uitleg

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.

Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

Tijd

25 maart

Taal

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.
25min Oefen op de VSV website voor je verkeerstoets. Je vindt je inlogcode in
je agenda.
25min Maak de wiskundetaken die je kan vinden op Bingel.
Maak de opdracht: Taal oefenen op bingel

Verkeer

Oefenen ‘de grote
verkeerstoets’
Wiskunde Bingel
Taal
Bingel

Uitleg

Frans

Unité 9
Extra blaadje

Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

Tijd

26 maart

Taal

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.
25min Oefen op de VSV website voor je verkeerstoets. Je vindt je inlogcode in
je agenda.
25min Maak de gegeven opdracht van woordpakket 14 op Bingel.
Maak het werkblaadje.

Verkeer

Oefenen ‘de grote
verkeerstoets’
Spelling
Bingel
Wiskunde Grondplannen en aanzichten
van blokkenbouwsels
herkennen en samenstellen
Extra werkblaadje
Frans
Unité 10
Extra blaadje

Maak het extra blaadje van unité 9.

Uitleg

Maak het extra blaadje van unité 10.

Datum

Vak

Onderwerp en materiaal

Tijd

27 maart

Taal

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.
25min Oefen op de VSV website voor je verkeerstoets. Je vindt je inlogcode in
je agenda.
25min Maak de wiskundetaken die je kan vinden op Bingel.
Lees de tekst aandachtig.
Maak de oefening 1 en 2 van les 7.

Verkeer

Oefenen ‘de grote
verkeerstoets’
Wiskunde Bingel
Taal
Thema 8: Les 7: Vinden we alle
zinsdelen terug?
Werkschrift p70-72
Frans
Unité 11
Extra blaadje

Uitleg

Maak het extra blaadje van unité 11.

