
Lieve vierdeklassertjes en ouders, 

 

Hier zijn we weer! Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van de paasvakantie.  

Deze week vliegen we er terug in met nieuwe taken. Let op vanaf nu is het niet enkel herhaling maar is er ook 

nieuwe leerstof. De nieuwe leerstof wordt telkens uitgelegd in een filmpje dat je terugvindt op het Youtube kanaal 

van juf Julie.  

 

Net als voor de vakantie verwachten wij foto’s via mail van alle gemaakte taken. We merkten voor de vakantie dat 

vele dit nog deden. Je stuurt dus elke dag een mail met foto’s van de taken die je die dag moest maken.  

4A: juf.julie@hofkevanthys.be  

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

4C: juf.stefanie@hofkevanthys.be 

 

Je vindt opnieuw 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 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. De correctiesleutels 

worden zoals voor de vakantie op vrijdag op de website geplaatst. Voor de taak van de dagelijkse kommagetallen 

krijg je op het einde van de dag een mail met de correctiesleutel. We zullen dit telkens melden in de whatsappgroep 

als de mail verstuurd is.  

 

Om deze taken te kunnen maken moeten jullie vandaag maandag 20 april in de voormiddag op school nieuwe 

schriften en bundels gaan ophalen! Dit werd al gemeld in de whatsappgroep.  

 

Veel succes! 

 

Juf Julie, juf Sanne, juf Stefanie en juf Els 
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Taken voor WEEK 4 

Wiskunde: 

Deze week geven we ook nieuwe leerstof. Deze leerstof wordt steeds uitgelegd in een filmpje, dit vind je 

op het youtube kanaal van juf Julie. Zoek telkens naar de juiste les.  

Link youtubekanaal:  https://www.youtube.com/channel/UCqFxxCK20zNAs5uEFVNj2Uw 

 

  KLAAR? 

TAAK 1 Blok 5 les 2: werkschrift p. 4 en 5 nieuw voor 4C. 4A en 4B moeten dit even mee 

herhalen en maken in de werkboek p. 12-13 oefening 1, 2, 4 en 5.  

Titel filmpje:  blok 5 les 2: kommagetallen (duizendsten)  

 

TAAK 2 Blok 5 les 7: werkschrift p. 16 en 17. Oefening 1 NIET! 

Dit is NIEUW. Bekijk eerst het filmpje heel aandachtig! 

Titel filmpje: blok 5 les 7: vermenigvuldigen met kommagetallen. 

 

TAAK 3 Blok 5 les 14: werkschrift p. 32 en 33. Iedereen maakt oefening 2, 4, 5 en 6. De 

kinderen die bij juf Els werken in de klas maken ook oefening 7.  

Dit is NIEUW. Bekijk eerst het filmpje heel aandachtig!  

Titel filmpje : blok 5 les 14: vermenigvuldigen met kommagetallen. 

 

TAAK 4  Werkblad kommagetallen + en - per dag. Kijk nog eens goed naar het stappenplan, 

je vindt het stappenplan achteraan in dit bestand! Bekijk eerst het filmpje om te 

herhalen! Titel filmpje: Herhaling kommagetallen optellen en aftrekken. 

 

Maandag 20/4  

Dinsdag 21/4  

Donderdag 23/4  

Vrijdag 24/4  

TAAK 5 Cijferbundel 4A.7. Elke dag 1 blad. Het laatste blad kan je gebruiken om extra te 

oefenen. Kijk na het verbeteren wat nog moeilijk was. 

 

 

Maandag 20/4 blad 1   

Dinsdag 21/4 blad 2  

Woensdag 22/4 blad 3  

Donderdag 23/4 blad 4  

Vrijdag 24/4 blad 5   

 

 

Blijf elke dag je maaltafels goed oefenen. Zoek zelf oefeningen op de computer. Wie iets leuk tegenkomt dat we nog 

niet kennen, mag dit doorsturen. 

https://www.youtube.com/channel/UCqFxxCK20zNAs5uEFVNj2Uw


Spelling:                                                                         

Je maakt elke dag eerst het opgegeven lesje. Bij elk lesje staat er nog eens een link naar het filmpje met uitleg. Ben je 
klaar met de oefeningen dan klik je op de link van Youtube om het flitsdictee te maken. 

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCqFxxCK20zNAs5uEFVNj2Uw  

NIEMAND maakt de driehoekoefeningen!!          

  KLAAR? 

TAAK 1 Werkschrift D thema 8: Les 1 pagina 36 – 38 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/hoofdletters 

Flitsdictee thema 8 les 1: p.39 klik op de link. 

 

TAAK 2 Werkschrift D thema 8: les 2 pagina 40-42 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-leestekens/ 

Flitsdictee thema 8 les 2: p. 43 klik op de link. 

 

TAAK 3 Werkschrift D thema 8: les 3 pagina 44-45 (OEF 4 maak je ook met het filmpje op 

youtube) 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-verlengingsregel/ 

Flitsdictee thema 8 les 3 pagina 46 klik op de link.  

 

     

Taal: 

  KLAAR? 

TAAK 1 Werkschrift C thema 6 les 2. Pagina 32-37.  

Bij oefening 3 kleur je in elk tekstje: 

- Over wie gaat het? 

- Waar wonen ze? 

- Wat eten ze? 

Pagina 38 mag je maken als je dit wil. 

 

TAAK 2 Werkschrift C thema 6 les 3. Pagina 39-40. 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-tegenwoordige-en-verleden-

tijd/ 

Let op! Bij oefening 1 moet je de tijdsaanduiding invullen. Dit is het woord dat je 

vertelt wanneer het gebeurt. Bijvoorbeeld: gisteren, vorige maand, vandaag, nu, op 

dit moment, elke week, … 

Pagina 41 mag je maken als je wil. 

 

TAAK 3 Gedicht ‘De spin Sebastian’ vanbuiten leren en filmen. Gebruik het stappenplan om 

het gedicht te leren. Je moet het kennen wanneer je terug naar school komt. Doe 

deze week al zeker stap 1 en 2 van het stappenplan. Dit herhaal je deze week 

meerdere keren. Schrijf niets op het stappenplan. 

 

TAAK 4 Scoodle Play taakjes  
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WO: 

We gaan werken rond het thema Lente.  

  KLAAR? 

TAAK 1 Informatiebundel zonnestraal: bloemen en planten in de lente lezen.  

 

 

Maandag 20/4 pagina 2-5 lezen  

Dinsdag 21/4 pagina 6-11 lezen   

Woensdag 22/4 pagina 12-15 lezen  

Taak 2 Activiteitenboekje: invullen  

Donderdag 23/4 pagina 2-3  

Vrijdag 24/4 pagina 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



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/ 
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Mijn weekplanning van 20/04 tot en met 24/04 

 

 

 wiskunde 
 

 
 

taal spelling W.O. magje 

maandag 20/04 Taak 1: blok 5 les 2 
4C wb. p. 4-5  
4A en 4B p. 12-13 
Cijferbundel 
Kommablad 

Taak gedicht Taak 1: Werkschrift D 
thema 8: Les 1 pagina 
36 – 38 
+ flitsdictee (filmpje) 

Taak 1: 
Lezen p. 2-5 

Help mee met koken. 

dinsdag 21/04 Cijferbundel 
kommablad 

Taak 1:  Werkschrift 
C thema 6 les 2. 
Pagina 32-37.  
 

Scoodle play Taak 1:  
Lezen p. 6-11 

Ruim de tafel af en doe 
de afwas. (of vul de 
vaatwasser) 

woensdag 22/04 Taak 2: blok 5 les 7: 
werkschrift p. 16 en 17 
cijferbundel 

Taak gedicht Taak 2:  Werkschrift D 
thema 8: les 2 pagina 
40-42 
+ flitsdictee  

Taak 1: 
Lezen p. 12-15 

Ruim je kamer op. 

donderdag 
23/04 

Cijferbundel 
kommablad 

Taak 2:  Werkschrift 
C thema 6 les 3. 
Pagina 39-40 

Scoodle play Taak 2: 
Activiteitenboekje p. 2-
3 

Geef mama en papa een 
massage. 

vrijdag 24/04 Taak 3: Blok 5 les 14: 
werkschrift p. 32 en 33 
Cijferbundel 
kommablad 

Scoodle play Taak 3:  Werkschrift D 
thema 8: les 3 pagina 
44-45 
+ flitsdictee 
 

Taak 2: 
Activiteitenboekje 
p. 4 

Leer je bed opdekken.  


