Lieve kanjers,
Hopelijk is de eerste week goed meegevallen en zijn jullie klaar om er opnieuw in te
vliegen! We werken op dezelfde manier als vorige week.
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 11u30.
Elke 
donderdag van 16u tot 16u30.
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.

Véél succes, Kanjers!

Maandag 27 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9 les 222: De klok: het kwartier
- Kijk naar het filmpje:
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=GCQl9nwJUP8
- Maak in je rekenboek p. 59.
- Leg je neuze-neuze boekje erbij op p. 27.
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Rekenen sprong 9 les 225: Hoeken vergelijken
- Kijk naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Y58Cvuy3zqk
- Maak in je rekenboek p. 60.
- Neem je neuze-neuze boekje erbij op p. 23.
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Spelling (boek C) thema 6: les 1 → spr- en str-

Spellingboek p. 36-38 → oefening 1, 2, 3 en 4.

Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers-spelling_wb-l2-deel-c_correctiesleut
el/page/38-39

Dinsdag 28 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9 les 226: TE - TE (met brug)
-

Maak eerst de Scoodle taak → Les 226 TE - TE
(filmpje + enkele oefeningen).
Maak in je rekenboek p. 61.
Leg je neuze-neuze boekje erbij op p. 13.

Verbetersleutel: zie bijlage of map

Schrift
- Eerst even opwarmen...
https://www.youtube.com/watch?v=Nem_keZPU1Q&feature=youtu.be
- Instructiefilmpje op Bingel: hoofdletter M en N
- Werkboek p. 10, 11, 12 en 13 → oefening 1, 2, 3 en 4(oef. 5 moet niet)

Woensdag 29 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 9, les 228 TE - TE (met brug)
- Herhaling tafel van 9 (ballonnenspel)
http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
- Kijk naar het filmpje:
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/aftrekken-tot-100-met-brug-manier
-1
- Maak in je rekenboek p. 63.
TIP: oefening 3 languit op een kladblaadje
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Spelling (boek C) thema 6 les 2: Schone schriften
-

Werkboek p. 40 en 41: oefeningen 1, 2, 3 en 4.
Flits dictee(zie mapje Google Drive voor het luisterfragment OF mama of
papa kan het ook dicteren → zie verbetersleutel)

Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers-spelling_wb-l2-deel-c_correctiesleut
el/page/42-43

Donderdag 30 april 2020

Klaar? Vinken maar!

Rekenen sprong 10 les 238: Optellen met brug
-

Kijk naar dit filmpje:
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=yCq3XvHOgBI
Maak in je rekenboek p. 71.

Oefening 1 → kleur eerst de bolletjes; neem geel, blauw en groen
E+E=
GEEL
TE + E = 
BLAUW
E + TE = 
BLAUW
TE + TE = GROEN
TIP: oefeningen die je moeilijk vindt, maak je best eerst op een kladblaadje.
Verbetersleutel: zie bijlage of map

Rekenen sprong 10 les 239: De tafels van 6, 8 en 9
-

Oefen je moeilijke tafels met je tafeldoosje.
Maak in je rekenboek p. 72 → oefening 1 en 2

(3 niet)

Verbetersleutel: zie bijlage of map

Taal thema 6 les 3: Fit en gezond
- Kijk naar dit filmpje:
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/in-ontwikkeling-leerjaar-2-verzamelnamen/
- Werkboek taal p. 38 (lezen), 39 en 40 → maak oefening 2, 3 en 4
(oefening 1 en 5 niet)
Link voor de verbetersleutel:
https://view.publitas.com/plantyn/de-taalkanjers_wb-l2-deel-c_correctiesleutel/page/4
0-41

