Weekplanning 25/05/2020 – 29/05/2020
Voor de praatbox:
Vanaf deze week is het praatbox op dinsdag en donderdag telkens van 13.00u – 14.00u.
Vragen mag je ons altijd nog mailen! We staan voor jullie klaar.
Wiskunde:
Nu we sprong 9 goed herhaald hebben, gaan we daar een Bookwidgets toets van
klaarmaken. Deze moet je donderdag maken! Je hebt dan geen andere taken. Bekijk de
bundel en je werkboek nog eens goed. Leg kladpapier en schrijfgerief klaar, want je zal veel
moeten uitrekenen.
Bibliotheek Balen:
Bibboeken die je nog thuis hebt, breng je zelf naar de bib of zo snel mogelijk naar school. Dit
kan via broer of zus of op afhaalmoment.
Peter – en meterboekje:
Het peter – en meterboekje mag je al invullen. Meer info volgt nog via de praatbox.

Maandag 25/05/2020
•

Taal (thema 8)
Weer – en meer oefeningen (p.68 – p.69)
-

•

Je mag deze keer niet kiezen, iedereen maakt p.68 en oefening 2 van p.69.

Rekenen
Bundel sprong 10
-

•

p.153 “Breuken”

Spelling (thema 8)
Weer – en meer oefeningen (p.47 – p.50)
-

Je mag zelf kiezen of je de groene of de blauwe oefeningen maakt.

Dinsdag 26/05/2020 (praatbox 13.00u-14.00u)
•

Spelling (thema 8)
Vandaag maken we een toets op Bookwidgets.
-

•

De link van deze toets kan je vinden op Google Drive. Op het
einde van je toets moet je het e – mailadres van je mama of
papa invullen. Daarna krijg je een mail met de resultaten van
je toets.

Rekenen
Bundel Sprong 10
-

•

p.154 “Breuken en kommagetallen”

W.O
Bundel “De mier”
-

Werk 30 minuten in je bundel.

Woensdag 27/05/2020 (geen taken)
Donderdag 28/05/2020 (praatbox 13.00u-14.00u)
•

Rekenen
Vandaag maken we een toets op Bookwidgets.
-

De link van deze toets kan je vinden op Google Drive. Op het
einde van je toets moet je het e – mailadres van je mama of
papa invullen. Daarna krijg je een mail met de resultaten van
je toets.

-

Leg kladpapier en schrijfgerief klaar, want je zal veel moeten
uitrekenen.

Vrijdag 29/05/2020
•

Taal
Bundel taal
-

•

p.99 – p.100 “Meervouden vormen”

Rekenen
Bundel Sprong 10
-

•

p.156 “Hoofdrekenen tot 10 000”

W.O.
-

Werk de bundel van de mier helemaal af en verbeter goed!

