
Lieve vierdeklassertjes en ouders, 

 

We gaan de derde week van deze vreemde situatie in. Wij hebben ook voor deze week zinvolle en leuke taken 

voorzien. Zo blijven we toch een beetje bij en vergeten we niet wat we de afgelopen periode allemaal hebben 

geleerd.  

 

De online taken worden al beter gemaakt. Hou dit vol! 

 

Ook deze week moeten jullie ons op de hoogte houden van jullie gemaakte taakjes. Stuur ons net zoals vorige week 

een mailtje met foto’s van de gemaakte opdrachten. 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 vindt 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 2. Zo kan je nakijken of de gemaakte oefeningen juist zijn. De 

correctiesleutels vind je net als vorige keer in een aparte link op de website.  

 

Jullie krijgen weer een overzicht van alle taakjes per vak. Onderaan vind je ook nog een heleboel andere magjes. De 

juffen gaan hier ook een aantal van uitvoeren en dan mogen jullie proberen om het beter te doen dan ons. Leuke 

foto’s van tijdens deze opdrachtjes zien wij ook graag via mail. Zo kunnen we deze mee op Gimme plaatsen. 

 

Voor de taakjes die jullie deze week krijgen heb je ook een aantal spullen nodig die je op school moest gaan ophalen. 

 

Veel succes! 

en we rekenen op jullie medewerking. 

Juf Julie, juf Sanne, juf Stefanie en juf Els 
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Taken voor WEEK 3 

Wiskunde: 

 

  KLAAR? 

TAAK 1 Werkschrift Blok 6: Les 23 (alleen p. 50 oef 1 maken) 
 

 

TAAK 2 Tafelbundel elke dag 2 blaadjes maken (deze bundel ben je op school gaan halen) 
Sommige kregen een ander bundeltje, zij maken deze week alle taakjes uit deze 
bundel.  

 

 

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

enkele links om te oefenen:   

  KLAAR? 

Training 1  Kommagetallen: 
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/Cijferen/kommaplusmin.htm 

 

Training 2 Maaltafels:  
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/de-tafels-alle-tafels-door-elkaar-
deel-2-automatisatie-rechtstaand 

 

Training 3 Deeltafels: 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/alle-deeltafels-door-elkaar-
inoefenen-deel-2-bewegend-leren 

 

 

Spelling:            

                                                                   

NIEMAND maakt de driehoekoefeningen!!          

  KLAAR? 

TAAK 1 Werkschrift D thema 7: Les 6 (oef. 1 en 5 NIET maken) 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-ei-verhaal/ 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-au-verhaal/ 

 

TAAK 2 Werkschrift D thema 7: WEEROEFENINGEN p. 31-32 les 4, 5, 6  

TAAK 3 Je krijgt van ons elke dag een filmpje met hierin een dictee. Deze vind je terug via 
volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCqFxxCK20zNAs5uEFVNj2Uw 
Als je de flitsoefeningen al zou gemaakt hebben samen met mama of papa, doe 
dan mee op apart papier. 

 

Dictee maandag: thema 7 les 1 FLITS pagina 7  

Dictee dinsdag: thema 7 les 2 FLITS pagina 11  

Dictee donderdag: thema 7 les 4 FLITS pagina 22  

Dictee vrijdag: thema 7 les 5 FLITS pagina 26  

TAAK 4 Scoodle Play taakjes   
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Taal: 

  KLAAR? 

TAAK 1 T4 Rem 25: aangeven of een werkwoord in de tegenwoordige of in de verleden tijd 
staat 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-tegenwoordige-en-verleden-
tijd/ 

 

TAAK 2 T4 Rem 26: aangeven of een werkwoord in de tegenwoordige of in de verleden tijd 
staat 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-tegenwoordige-en-verleden-
tijd/ 

 

TAAK 3 T4 Rem 27: onderliggende begrippen bij een verzamelnaam vinden 
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-verzamelnamen/ 

 

TAAK 4 Scoodle Play taakjes  

 

 

WO: 

  KLAAR? 

TAAK 1 Eens kijken wat jullie nog weten over EHBO: 
Maak de quiz: 
https://www.kidsweek.nl/nieuws-quizjes/quiz-test-jouw-ehbo-kennis 

 

TAAK 2 Weet jij nog welke provincie waar ligt? 
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_belgium_eduspel.htm 

 

MAGJE Maak zelf eens een nepwonde! Stuur ons zeker een foto! 
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Klokhuis%20Masterclass 

 

 

 

Lezen: 

We gaan deze week ook eens kijken hoe goed begrijpend lezen en luisteren lukt. 

  KLAAR? 

Taak 1 https://oefensite.rendierhof.nl/online/begrijpjeme/#:1  
Kies zelf 3 tekstjes en beantwoord de vraagjes.  

 

Taak 2 Nedbox Corona https://www.nedbox.be/teaser/corona  

 

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 nieuwe 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 

Veel leesplezier!! 

 

 

Onder de leesbingo vind je nog wat leuke activiteiten die je kan doen thuis! 
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1. Kies elke dag 2 vakjes. 

2. Kleur de vakjes die je hebt uitgevoerd.  



Magjes of activiteiten 
Knutselen  

De zon blijft schijnen en de bloemetjes en blaadjes beginnen te groeien. 
Binnenkort moeten we het uur weer verzetten. De donkerste dagen zijn gelukkig voorbij. 
Maar we zitten nog steeds voor het merendeel van de dagen binnen. 
Misschien is het voor iedereen in huis leuk om de boel een beetje op te fleuren. 

Allerlei soorten bloemetjes in huis, allerlei kleuren bloemetjes voor het raam, lieve kaartjes voor de 
(eenzame) buren en over bontgekleurde vogeltjes. 
Ik zie het al helemaal voor mij. Ik ben ook benieuwd naar jullie resultaten… 
Heb je geen gekleurd papier…. geen probleem, je kan wit papier ook een mooi kleurtje geven met je 
potloden, stiften of zelfs verf. 
Laat maar een zien hoe creatief jullie zijn! 

Veel succes en vooral veel plezier. 

Zon happertjes maken: 

https://www.youtube.com/watch?v=yc27ikqzdmA 

Bloem van papier: 

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Bloem_03/ 

Bloem van papier 2: 

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Bloem_04/ 

Bloem van wc-rollen: 

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Bloem_02/ 

Kaart met bloem van papier: 

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Bloemenkaart_01/ 

Vogeltjes van papier: 

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Vogel_01/ 

 

Uitdagingen om alleen te doen of tegen de juf/broer/zus/mama/papa: 
 

• zo lang mogelijk ‘Hofkevanthyyyyyyyyyyyyyyyys’ zeggen + timen (tegen de juf) 
 

• woordrooster - kruiswoordraadsel maken 
 

• you tube: ‘workout for kids’  
 

• leuk filmpje van 20 sec maken  - mopje vertellen 
- grappige situatie vertellen 
 

• 1 minuut activiteiten: - touwtje springen (met of zonder touw) (tegen de juf) 
     - balletje (gewoon of zilverpapier of…) op je hand tikken (tegen de juf) 
     - muurzitten  
     - opstaan en zitten op stoel (tegen de juf) 
     - zoek zoveel mogelijk bestaande meisjesnamen met ‘S’ (tegen de juf) 

https://www.youtube.com/watch?v=yc27ikqzdmA
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Mijn weekplanning van 30/03 tot en met 03/04 

 

 

 wiskunde 
 

 
 

taal spelling W.O. leesopdracht 
  

magje 

maandag 

30/03 

2 blaadjes 
tafelbundel + 
Taak 1: BLOK 6, les 
23 (alleen p.50 
oef.1) 
 

Taak 1: T4 REM 
25 

Scoodle  
Week 3: Het alfabet 
 
Dictee 1: thema 7 
les 1 (filmpje) 

Taak 1: 
Test je EHBO kennis 
met een quiz! 

leesbingo Nepwonde maken 
(zie filmpje) 

dinsdag 31/03 2 blaadjes 
tafelbundel + 
Training 1: 
kommagetallen  
(zie link) 
 

Scoodle 
Week 3: 
onderliggende 
en 
bovenliggende 
begrippen 

Taak 1: werkschrift 
les 6 (oef 1 en 5 niet 
maken) 
Dictee 2: thema 7 
les 2(filmpje) 

 Taak 1:Begrijp je me? 
(zie link) 

Kaartenhuis bouwen 
met 5 verdiepingen 

woensdag 
01/04 

2 blaadjes 
tafelbundel 

Taak 2: T4 REM 
26 

Scoodle  
Week 3: woorden 
met een doffe klank 
Dictee 3: thema 7 
les 4 (filmpje) 

Taak 2: 
De provincies van 
België. 

Leesbingo  1 april!!!Haal een 
mopje uit. 

donderdag 

02/04 

2 blaadjes 
tafelbundel + 
Training 2: 
maaltafels (zie link) 

Scoodle 
Instructies 
begrijpen 

Taak 2: meer en 
weer (p. 31-32) 
Dictee 4: thema 7, 
les 3 (filmpje) 

 Taak 2: Nedbox 
Corona 
(zie link) 
 

Knutselopdracht: 
klappertje maken  
(zie link) 

vrijdag 03/04 2 blaadjes 
tafelbundel + 
training 3: 
deeltafels (zie link) 

Taak 3: T4 REM 
27 

Afwerken taken 
 
 

 Leesbingo Maak een leuk 
filmpje met je 
klapper 


