
Lieve jongens en meisjes 

Hoe gaat het allemaal met jullie? Ik hoop gezien de omstandigheden dat 

jullie het allemaal heel goed stellen. Hopelijk blijven we allemaal sterk en 

gezond. Op school is het heel stil en leeg zonder jullie. Ik mis jullie vrolijke 

snoetjes hoor.  

Ik heb op BINGEL al gezien dat jullie super flink aan het werken zijn. Wat 

knap!  

Omdat er al heel wat kindjes klaar zijn met de reeds meegegeven taken heb 

ik vandaag op school weer wat bundeltjes gemaakt.  Nu krijgen jullie zelfs je echte werkboeken mee 

naar huis .  

Het is misschien wel fijn om samen met mama of papa thuis een schema op te stellen van wat je juist 

op welk moment kan doen. Zo heb je een planning waar je je aan kan houden. Vanaf het moment dat 

we terug naar school mogen komen, breng je je werkboekjes terug mee naar school.  

Werk elke opdracht heel zorgvuldig af. Je hebt heel veel tijd dus je moet deze opdrachten ook niet 

allemaal op 1 dagje maken hoor . Het is zeker ook even belangrijk om te ontspannen.  

(Ik heb voor spelling en rekenen een correctiesleutel toegevoegd.)  

 Tip: geef de correctiesleutels aan mama of papa en vraag enkel de correctiesleutel als je klaar 

bent.  

 Opdrachten schrift:  

Blok 9: les 1: herhaling van I, F, J, T p.52 - 53 

Blok 9: les 2: herhaling van K, H, Z p. 54 - 55 

Blok 9: les 3: herhaling van N, M, E, S p. 56 – 57  

Blok 9: les 4: herhaling van O, A, Q p. 58 – 59  

 Opdrachten spelling:  

Woordpakket 21: p. 47 – 48  

Woordpakket 22: p. 49 – 50  

 Opdrachten rekenen:  

Blok 10: les 109: de maaltafel van 9 ontdekken en inoefenen p. 44 - 46 

Blok 10: les 110: de deeltafel van 9 ontdekken en inoefenen p. 47 – 49  

Blok 10: les 113: vermenigvuldigen met 1 en 0, delen door 1 p. 56 - 58 

Blok 10: les 115: blokkkenbouwsels maken p. 62 - 63 

Blok 10: les 116: optellen tot 100 p. 65 – 66 – 67 ( e niet)  

Blok 10: les 117: aftrekken tot 100 p. 68 – 70 ( f niet)  

 

Oefeningen met de vierkantjes moeten niet gemaakt worden! Je mag het proberen, maar het 

moet zeker niet.  

 De tafels van 9 en 7 mogen ook thuis geoefend worden.  

( zie gekleurde kaartjes  knip ze uit en steek ze in je tafeldoosje! 

 Ook in het tafelboekje (huiswerkbundeltje) mag je vrij oefenen.  

ALLE werkboeken kunnen ten laatste tot 27/03/2020 afgehaald worden op school. Ze liggen op 

het boekentassenrek aan L2.)  



Indien je door omstandigheden niet meer op school geraakt, zal ik de werkboekjes bij jullie komen 

afzetten.  

Blijf zeker ook onze schoolsite bezoeken.  

 

Veel succes allemaal!  

Groetjes juf Sabah  


