Lieve kanjers,
Hopelijk hebben jullie een fijne paasvakantie gehad! Tijd om er weer in te vliegen!
De regering van ons land heeft beslist dat wij vanaf nu ook nieuwe leerstof moeten
aanbieden. Hieronder een overzichtje van de eerste week met een mogelijke
dagplanning. We voorzien ook steeds de verbetersleutels (zie mapje Google Drive of
mail). We verwijzen soms naar het neuze-neuze boekje (van rekenen), dit vinden
jullie terug in de huiswerkkaft. Driehoekjes zijn altijd magjes zoals in de klas. Zowel
bij rekenen als bij taal en spelling. Alle zonnekindjes die jullie gekregen hebben, zijn
vrijblijvend om te maken. Voor het leesprojectje verwijzen wij naar de brief van
lentelezen.
Bij de materialen ligt ook een klokje. Dit is om volgende week te gebruiken.

TIPS VOOR THUISLEREN
1.
2.
3.
4.

Lees alle opdrachten goed voor je begint.
Bekijk de onthoudkaders grondig zodat je alles begrijpt.
Vergeet niet na te kijken wat je schreef.
Verbeteren doen we met groen, we vinken de verbeterde
oefeningen aan en noteren onderaan het blad hoeveel
foutjes we hadden.

Lukt het niet zo goed of heb je vraagjes… Twijfel niet om de juf te contacteren!
Dit kan altijd via mail of via praatbox. Om in te loggen krijgen jullie een link en een
wachtwoord van je juf (zie mail).
Praatbox:
Elke dinsdag van 11u tot 12u.
Elke donderdag van 16u tot 17u.
Véél succes, Kanjers!

Maandag 20 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9 les 212: TE + TE (met brug)
Kijk eerst naar het filmpje:
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=yCq3XvHOgBI
Zie neuze-neuze boekje p. 13.
Maak nu in je rekenboek p. 49.

Verbetersleutel: zie bijlage of map

Spelling (boek C) thema 5: les 6
p. 26-28
Kijk eerst naar het filmpje:
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-2-verlengingsregel/
Oefening 1, 2, 3 en 4 maken in je spellingboek.
Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers-spelling_wb-l2-deelc_correctiesleutel/page/28-29

Dinsdag 21 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9 les 213/214 Meten: dm en cm
Lees het neuze-neuze boekje p. 24
Niet vergeten 1 dm = 10 cm → denk aan een staafje uit onze rekendoos).

Bekijk ook zeker deze filmpjes!
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/centimeter
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/decimeter
Nu ben je klaar om alle oefeningen in je rekenboek te maken: p. 50 en 51.
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Taal thema 5 herhalingsles 2
Werkboek p. 28 en 29 volledig maken (groene weeroefeningen)
De blauwe meeroefeningen zijn magjes, p. 30 en 31.
Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers_wb-l2-deelc_correctiesleutel/page/30-31

Woensdag 22 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen les 215 TE + TE (met brug) en les 219 euro: Gepast betalen en
teruggeven
Kijk eerst naar het filmpje:
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=yCq3XvHOgBI
Les 215: werkboek p. 52 oef 1, 2 en 3 (herhaling van maandag)
Les 219: werkboek p. 56 oef 1 en 2 (oef. 3 NIET)
Leg je neuze-neuze boekje p. 30 en 31 open naast je rekenboek als extra hulp.

Verbetersleutel: zie bijlage of map

Spelling (boek C) thema 5 herhalingsles 2
Werkboek p. 31 en 32 volledig invullen (groene weeroefeningen)
De blauwe meeroefeningen zijn magjes, p. 33 en 34.
Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers-spelling_wb-l2-deelc_correctiesleutel/page/32-33

Donderdag 23 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9 les 217: De maaltafel van 9
Kijk naar volgende filmpjes:
- https://schooltv.nl/video/fruit-op-tafel-de-tafel-van-negen/
- https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafel-van-9-met-de-armenautomatisatie-zittend-met-vraagteken
- https://www.youtube.com/watch?v=xFS5yAJ9gm0
Schrijf de sprongen van 9 op een kladblaadje en oefen ze in.
Knip nu de kaartjes van x9 uit en noteer de uitkomst op de achterkant. Nu oefenen
maar!
Klaar om te starten op p. 53 en 54 in je rekenboek.
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Schrift: hoofdletter y
Eerst even opwarmen!
-

https://www.youtube.com/watch?v=Nem_keZPU1Q

Instructiefilmpje Y
-

Zie taak op ‘Bingel’

Oefenen in de schrift, zie p. 6 en 7 (volledig maken).

Vrijdag 24 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9 les 221: Deeltafel van 9
Schrijf de sprongen van 9 op een kladblaadje en oefen ze in.
Knip nu de kaartjes van :9 uit en noteer de uitkomst op de achterkant. Nu oefenen
maar!
Werkboek p. 57 en 58.
Oefenfilmpje:
- https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/deeltafel-van-9-inoefenenbewegend-leren
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Spelling (boek C) thema 5: les 6 (flits-dictee)
Kijk eerst naar deze filmpjes:
- https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/p-b-achteraan
- https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/t-d-achteraan
Werkboek p. 30 Flits!
Wij hebben voor jullie een dictee ingesproken. Zet je klaar, zit mooi recht en leg je
rusthandje op je werkboek. Het zijn allemaal zinnen. Eerst wordt de volledige zin
voorgelezen, daarna lezen we het stukje voor stukje. Weet je nog… In het begin van
een zin schrijven we een HOOFDLETTER, op het einde van de zin schrijven we een
LEESTEKEN.
Véél succes!
Spraakbericht: zie map ‘Dictee gespreksopname of bijlage mail.
Kan je dit niet openen?  Dan kan mama of papa het ook dicteren (zie
verbetersleutel).
Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers-spelling_wb-l2-deelc_correctiesleutel/page/32-33

