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REKENEN
sprong 10 les 119: een breuk delen door een natuurlijk getal

Wat heb je nodig?
-

PowerPoint les 119

-

NNB

-

werkboek pagina 76 + 77

-

verbetersleutel rekenen les 119

Wat moet je doen?
1. Open de PowerPoint van les 119.
2. Volg de PowerPoint stap voor stap.
3. Lees alles heel aandachtig, bekijk de filmpjes die je vindt.
4. Maak de oefeningen in je werkboek pagina 76 + 77
- oefening 1 + 3 helemaal
- oefening 2 + 4 de eerste kolom

SPELLING
thema 7 les 4: verven met Korneel Penseel - woorden met c die klinken
als k of s
Wat heb je nodig?
-

werkboek D pagina 21 - 24

-

verbetersleutel spelling les 4

Wat moet je doen?
1. Maak oefening 1. Kan je achterhalen waarover de les gaat?
Het gaat over woorden met een c die je uitspreekt als een k of een s. Dit
zijn weetwoorden. Weet jij nog hoe je die zonder fouten moet schrijven?
1. Je kijkt goed naar het woord en je onthoudt de moeilijke letters.
2. Je bedekt het woord en stopt het woord als een foto in je hoofd.
3. Je schrijft het woord op.
4. Je kijkt het woord na.
2. Maak oefening 2, 3 en 4.

FRANS
unité 17 les 1: je comprends en basistekst
Wat heb je nodig?
-

Bingel taak unité 17

-

livre p. 71 - 73

-

woordkaartjes

-

schrijfblad 5x-tje

Wat moet je doen?
1. Beluister ‘je comprends’ op Bingel. Volg mee in je livre op pagina 71.
2. Herhaal de woorden op verschillende manieren: blij, boos, verdrietig, al
zingend, … Doe dit drie keer.
3. Lees de woorden drie keer luidop.
4. Beluister en lees ‘het werkwoord aller’.
5. Zeg het werkwoord enkele keren luidop: je vais, tu vas, …
Zo leer je het werkwoord uit je hoofd opzeggen.
6. Beluister ‘de basistekst’ op Bingel enkele keren, volg mee in je livre op
pagina 71. Je kan dit oefenen met je mama/papa/.. Iemand stelt een
vraag, jij geeft hierop een antwoord.
7. Schrijf je 5x-tje al één keer.
8. Oefen de woorden met je woordkaartjes OF oefen op
https://quizlet.com/join/jRUUjg96G.

