
 

Lieve vierdeklassertjes en ouders, 

 

We gaan de tweede week van deze vreemde situatie in. Wij hebben ook voor deze week geprobeerd om 

zinvolle en leuke taken te voorzien. Zo blijven we toch een beetje bij en vergeten we niet wat we de afgelopen 

periode allemaal hebben geleerd.  

 

We hebben gemerkt dat niet iedereen online de klaargezette taken maakt. Dit kan zijn door een technische 

probleem, maar dat weten wij natuurlijk niet.  

 

Daarom vinden we het een goed idee dat jullie ons vanaf nu een beetje op de hoogte gaan houden van welke 

taakjes jullie elke dag hebben gemaakt. Wij verwachten van iedereen elke dag een mailtje met daarin een 

foto van het gemaakte werk. Vertel ons in je mail ook hoe het zelfstandig werken gaat. Heb je ergens 

problemen mee laat ons dat dan ook weten. Wij helpen jullie graag verder als dit mogelijk is. Hieronder vind je 

onze mailadressen nog een keer terug. 

 

4A: juf.julie@hofkevanthys.be  

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

4C: juf.stefanie@hofkevanthys.be 

 

Je vind achter de takenlijst ook een voorstel van een mogelijke dagplanning. Deze kan je gebruiken maar je 

mag er natuurlijk ook zelf één maken. Het is belangrijk om elke dag wat voor school te werken. Dat doen de 

juffen ook.  

Wij vragen nog steeds aan de ouders om het werk te controleren op netheid en juistheid. Jullie krijgen 

vandaag ook de correctiesleutels van de taken van week 1. Zo kan je nakijken of de gemaakte oefeningen juist 

zijn.  

 

Wij dagen jullie ook uit om een challenge aan te gaan. Jullie krijgen allerlei leuke opdrachtjes om te doen op 

een vrij moment. Deze challenge vind je onderaan dit document. Ook hier mogen jullie foto’s van doorsturen 

via mail. Zo kunnen we jullie toch een beetje bezig zien.  

 

 

Veel succes! 

en we rekenen op jullie medewerking. 

Juf Julie, juf Sanne, juf Stefanie en juf Els 
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Taken voor WEEK 2 

Wiskunde: 

  KLAAR? 

TAAK 1 Werkschrift Blok 6:  Les 6 (alleen p. 14-15 maken)  

TAAK 2 Bekijk volgend filmpjes over de klok, op het einde zijn er ook een aantal oefeningen 
die je moet uitvoeren.  
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/digitale-klok-tot-op-5-min 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/digitale-klok-tot-op-1-min 

 

TAAK 3 Online oefeningen op Zwijsen thuis. Hier vind je vanaf nu de oefeningen die nog 
moeilijk waren op de toets van blok 4. Je vindt deze links bovenaan bij het 
knipperend pijltje. Deze moeten gemaakt worden! Wij kunnen dit nakijken. 

 

 

Blijf elke dag je maaltafels goed oefenen. Ook oefeningen van de kommagetallen maken is belangrijk! Hier zijn 

enkele links om te oefenen: 

Kommagetallen: 

https://oefeningen.classy.be/Rekenen/kommagetalplus/kommagetalplus.htm 

tafels: 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/de-tafels-alle-tafels-door-elkaar-deel-1-automatisatie-

rechtstaand 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/alle-deeltafels-door-elkaar-inoefenen-deel-1-bewegend-leren 

 

Onderaan dit document vinden jullie de correctiesleutel van de lessen van week 1. 

 

Spelling:                                                                              

 

NIEMAND maakt de driehoekoefeningen!!          

  KLAAR? 

TAAK 1 Werkschrift D thema 7: Les 4: samengestelde woorden en alfabetisch rangschikken  
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/samenstellingen 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/in-ontwikkeling-leerjaar-4-
samenstellingen-en-afleidingen/ 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-alfabetisch-rangschikken/ 
 

 

TAAK 2 Werkschrift D thema 7: Les 5: het ei- en au-verhaal gebruik hiervoor je ei en au-
verhaal. http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-ei-verhaal/ 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-au-verhaal/ 
 

 

         

Onderaan het document vinden jullie de correctiesleutels van de lessen van week 1. 
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Taal: 

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

  KLAAR? 

TAAK 1 T3 Rem 19: het juiste bepaald lidwoord gebruiken bij zelfstandige naamwoorden 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/lidwoorden 
 

 

TAAK 2 T3 Rem 20: het juiste bepaald lidwoord gebruiken bij zelfstandige naamwoorden 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/lidwoorden 
 

 

TAAK 3 T4 Rem 21: bijvoeglijke naamwoorden aanduiden en gebruiken 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/bijvoeglijk-naamwoord 
 

 

TAAK 4 T4 Rem 22: bijvoeglijke naamwoorden gebruiken 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/bijvoeglijk-naamwoord 
 

 

TAAK 5 T4 Rem 23: de trappen van vergelijking gebruiken 
Bekijk de onthoudkader goed en het filmpje op scoodle play 

 

TAAK 6 T4 Rem 24: de hoogste trap van vergelijking schrijven 
Bekijk de onthoudkader goed en het filmpje op scoodle play 

 

 

 

Op scoodle staan weer nieuwe taken klaar voor taal en spelling die moeten gemaakt worden.  

We kunnen dit in het oog houden, dus stel ons niet teleur! 

 

Onderaan het document vinden jullie de verbetersleutel van de bladeren die jullie vorige week moesten 

maken.  

Op het internet zijn heel veel oefeningen te vinden om vanalles 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  

 

WO: 

Hier vinden jullie oefeningen om de eeuwen te oefenen. 

Link 1: https://derobbert.classy.be/4wo/4WOeeuw1.htm 

Link 2: https://derobbert.classy.be/4wo/4WOeeuw2.htm 

Link 3: https://derobbert.classy.be/4wo/4WOeeuw3.htm 

 

Lezen: 

Ook deze week moeten jullie goed blijven lezen. Elke dag een half uurtje kan zeker geen kwaad. Wij dagen 

jullie uit om dit te doen met een leesbingo. Stuur een foto via mail van jezelf door naar je eigen juf, zo kunnen 

wij zien op welke leuke plekjes jullie allemaal hebben gelezen!  

Dus neem een boek, strip, tijdschrift, … en ga aan de slag! Wij zijn alvast benieuwd.  

Op de volgende website vind je ook nog leuke boeken die je kan lezen op je eigen leesniveau.  

https://www.yoleo.nl/boeken 
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Veel leesplezier!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier zijn de uitdagingen. Laat zien wat jullie kunnen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 cm 

Maak een 

wandeling in de 

natuur, want 

bewegen is 

belangrijk! 

Maak je eigen 

originele 

mondmasker 

Bouw een kamp, 

binnen of in de 

tuin! 

Schrijf een brief 

of kaartje naar 

iemand die tot 

de risicogroep 

behoort 

Maak een 

gedichtje over 

Corona 

Maak een 

spandoek met een 

boodschap voor 

alle mensen die in 

de zorg werken! 

Hang dit uit je raam 

 

Speel een 

gezelschaps-spel 

met je broer-zus-

mama-papa-… 

Doe de Yoga-

Zonnegroet en 

ontspan even 
https://www.youtube.co

m/watch?v=oxdTqdXSYh

8 

Geef om 20.00u 

een applaus voor 

de dokters en 

verpleegsters 

Zorg voor jezelf en voor elkaar en doe mee aan onze challenge.  

Wij zijn benieuwd naar jullie creatieve ideeën.  

Mail ze naar je juf. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxdTqdXSYh8
https://www.youtube.com/watch?v=oxdTqdXSYh8
https://www.youtube.com/watch?v=oxdTqdXSYh8


 

Voorstel weekplanning 

week 2 en 

correctiesleutels week 1 

vind je vanaf hier.



Mijn weekplanning van 23/03 tot en met 27/03 
 wiskunde taal spelling W.O. Leesbingo 

Neem een boek of ga 
naar 

www.yoleo.nl/boeken 

Magje 
Je kan de links van 

de brief gebruiken of 
misschien heb je zelf 

een idee! 

maandag 23/03 Taak 1 Taak 1 + 2 Scoodle 
Week 2 

oorspronkelijk 

vreemde woorden 

Oefenen 

eeuwen link 1 

2 keer 15 

minuten 

Oefenen tafels 

dinsdag 24/03 Taak 2 Taak 3 Taak 1  2 keer 15 
minuten 

 

woensdag 25/03 Taak 3 
(neem je tijd, schrijf 

tussenstappen op 

een kladpapier) 

Taak 4 Scoodle 
Week 2 

Werkwoorden in 

tegenwoordige tijd 

 

Oefenen 
eeuwen 

link 2 

2 keer 15 
minuten 

Oefenen 
kloklezen 

donderdag 
26/03 

Afwerken taak 3 Taak 5 
+ 

Scoodle 
Bijvoeglijke 

naamwoorden 

Taak 2  2 keer 15 
minuten 

 

vrijdag 27/03 Afwerken taak 3  
 

Taak 6 Scoodle 
Week 2 

Tegenwoordige of 

verleden tijd 

Oefenen 
eeuwen  

link 2 

2 keer 15 
minuten 

Oefenen 
kommagetallen 

 

Een beetje ontspannen? Denk aan je opdrachten van de challenge! 

Vergeet tijdens het lezen geen leuke foto te nemen en naar je juf te sturen! 

 


