
 

 

Lieve vierdeklassertjes en ouders, 

 

Door de wel vreemde situatie waarin we verzeild zijn geraakt, was het voor ons een hele opdracht om te proberen 

de verloren tijd zo veel mogelijk op te vangen. 

We hebben voor jullie een lijst gemaakt met dingen die jullie moeten doen tijdens deze schoolloze periode. We 

willen dus dat jullie dit ernstig aanpakken.  

 

Dat wil zeggen: * dat jullie elke dag minstens 1u of meer werken aan jullie schoolwerk. 

                            * dat de ouders mee ingeschakeld worden om dit in het oog te houden en het werk       

     te controleren op netheid en juistheid. Het zou dan ook geweldig zijn dat jullie ons helpen met 

     verbeteren van bv de rekenoefeningen en lezen. 

 

Op volgende bladzijde hebben wij een oplijsting gemaakt met de taken die de volgende weken moeten gedaan 

worden. De taken zijn verdeeld in drie weken. Zo weet je wat je elke week moet maken. Vandaag kreeg je de taken 

van week 1. Op 23 maart krijg je de taken van week 2 en op 30 maart krijg je de taken van week 3. Dit zal ook 

gebeuren via de schoolwebsite.  

Moesten er vragen zijn over de leerstof, dan mag je een mailtje sturen aan de klasjuf, zij zal jullie dan zo snel 

mogelijk terugmailen.  

Maar dit enkel en alleen over de leerstof. Vragen over allerlei andere zaken zullen niet beantwoordt worden. 

4A: juf.julie@hofkevanthys.be  

4B: juf.sanne.s@hofkevanthys.be 

4C: juf.stefanie@hofkevanthys.be 

 

 

Veel succes 

en we rekenen op jullie medewerking 

Juf Julie, Sanne, Stefanie en Els 
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Taken voor WEEK 1 

Wiskunde: 

Werkschrift Blok 6: 

 Les 4 (oef. 5 NIET maken) 

 Les 5 oef. 2 

 

Op de Zowiso website kan je alles van blok 1-2 maken. 

Spelling:                                                                              

NIEMAND maakt de driehoekoefeningen!!          

Werkschrift D: Thema 7:           

 Les 1 

 Les 2 

 WEEROEFENINGEN p. 16 les1 + 2 + speel je mee 

Taal: 

Je kreeg een remediëringsbundel mee naar huis. Deze week maak je hier de volgende opdrachten van.  

 T3 REM 14: de bedoeling van een verkleinwoord 

 T3 REM 15: verkleinwoorden vormen 

 T3 REM 16: verkleinwoorden vormen 

 T3 REM 17: verkleinwoorden vormen 

 T3 REM 18: lidwoorden aanduiden 

 

Op scoodle gaan elke week nieuwe oefeningen staan voor taal, spelling en wiskunde die gemaakt moeten worden.  

 

Op het internet zijn heel 

 veel oefeningen te vinden om van alles te oefenen. (Ga zelf eens op zoek) Vergeet de tafelspelletjes niet, want daar 

is nog heel wat werk aan. 

bv: www.computermeester.be  ,   www.klokrekenen.nl         

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-8/kommagetallen/rekenen-met-kommagetallen  

Lezen: 

Omdat lezen nog een hele uitdaging is voor veel kinderen raden we ook aan om elke dag minstens een half uur te 

lezen in een leesboek, strip, tijdschrift, taalboek. 

Hieronder vind je een website waar er op niveau gelezen kan worden. De kinderen hebben allemaal hun AVI niveau 

mee gekregen (agenda) zodat ze het juiste niveau lezen. 

Ga naar www.avi-lezen.nl  klik links boven op Voor kinderen!, daarna op ‘begin met lezen’ en duidt het juiste niveau 

aan.  
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