
Een nieuwe week! 

Tijd voor nieuwe taakjes! Joepie! 

 

Op Scoodle staan er weer taakjes voor jullie klaar.  

Ook op Zowiso ga je deze week moeten oefenen. http://zwijsenthuis.be/ 

Weet je bij Zowiso het antwoord niet uit je hoofd, geen paniek! 

Dit kan je doen om het toch te kunnen: 

- Trek een getallenlijn en teken boogjes.  

- Maak zelf tienzakjes en losse schijfjes. Gebruik ze om de oefening te maken! 

 

 
Wil je meer oefenen dan wat wij klaarzetten voor jou, dan mag dit natuurlijk ook! 
Je kan bij Zowiso dezelfde oefening ook meerdere keren maken.  
Je krijgt dan elke keer andere getallen! 

 

 

We raden je aan om onderstaand schema te volgen.  
We verwachten wel dat tegen het einde van de week alle opdrachten klaar zijn. 
 
Oefen deze week de deeltafels van 4 en 8! 
 
Je zal ook nog elke dag een mailtje krijgen van je juf, het is de bedoeling dat je die 
taakjes ook maakt.  

 

Wil je tóch nog wat extra oefeningen, dan kan je altijd naar deze site gaan: 
https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis 

Elke dag komen er nieuwe dagtaken op. 

 

 

 

 

 

 



Maandag 23 maart 2020 
 
- Scoodle taal: Herhalingsles 1 - Even opfrissen 

- Scoodle spelling: Les 1 woorden met -ch of -g aan het eind 

- site Zowiso http://zwijsenthuis.be/: Blok 4 – les 3 – oefeningen 1, 2 en 3 

- 1 blaadje in je tafelboekje 

- 1 leeskaart lezen + in een leesboek 

- taak die je per mail krijgt 

 

 

 

 

Dinsdag 24 maart 2020 
 
- Scoodle taal: Herhalingsles 2 - Even opfrissen 

- Scoodle spelling: Les 5 woorden waarbij je achteraan een t of p hoort 

- site Zowiso http://zwijsenthuis.be/: Blok 4 – les 7 – oefeningen 1, 2 en 3 

- 1 blaadje in je tafelboekje 

- 1 leeskaart lezen + in een leesboek 

- taak die je per mail krijgt 

 

  



 

Woensdag 25 maart 2020 
 
- Scoodle taal: Les 1 Tijdens het luisteren de stemming van de spreker bepalen 

- Scoodle spelling: Les 3 stukjeswoorden met aan het eind een doffe e 

- site Zowiso http://zwijsenthuis.be/: Blok 4 – les 7 – oefeningen 4 en 5 

- 1 blaadje in je tafelboekje 

- 1 leeskaart lezen + in een leesboek 

- taak die je per mail krijgt 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 maart 2020 
 
- Scoodle taal: Les 10 Een instructie uitvoeren die door de leerkracht wordt 

gegeven 

- Scoodle spelling: Les 2 woorden met -cht of -gt 

- site Zowiso http://zwijsenthuis.be/: Blok 4 – les 10 – oefeningen 1, 2 en 3 

- 1 blaadje in je tafelboekje 

- 1 leeskaart lezen + in een leesboek 

- taak die je per mail krijgt 

 

 

 

  



 

Vrijdag 27 maart 2020 
 
- Scoodle taal: Herhalingsles 1 - technisch lezen 

- Scoodle spelling: Les 4 woorden met meer medeklinkers vooraan en achteraan 

- site Zowiso http://zwijsenthuis.be/: Blok 4 – les 10 – oefeningen 4 en 5 

- 1 blaadje in je tafelboekje 

- 1 leeskaart lezen + in een leesboek 

- taak die je per mail krijgt 

 


