
Week 18/05 - 22/05 

Maandag 
18/05 

 
Wiskunde: 
Blok 5: Les 26: Oefen je nog eens mee?  

- Wb. p. 48 – 49 
 
Tafeltoets delen: Laat je ouder 3 minuten timen, vul de toets in en stuur 
deze door naar de juf.  
 
Taal: 
Thema 7, Herhalingsles 1: weeroefeningen 

- Wb. deel D, p. 19 en 20, oefening 4.1, 6.1 en 6.2 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-
verzamelnamen/ 

 
Spelling: 
Thema 8: Werkblad ‘Bloon’  
 
Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 
 

Dinsdag 
19/05 

 
Wiskunde: 
Blok 5: Les 27: Oefen je nog eens mee?  

- Wb. p. 50 – 51 
 
Taal: 
Thema 7, les 4: Tomati tomatuti 

- Volg het instructieblad ‘thema 7, les 4’ in je taalbundel. 
- Scoodle play: Nadenken over teksten 

 
Spelling: 
Toets thema 8: 

- Bekijk het instructiefilmpje voor het dictee: 
https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 

- Stuur hier een duidelijke foto van naar de juf 
 

Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verzamelnamen/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verzamelnamen/
https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/


Woensdag 
20/05 

 
Wiskunde: 
Blok 6: werkblad  ‘herhaling tabel als oplossingsstrategie’ 

- Zowisowijzer: p. 11 
- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 6, les 13: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
- Stuur hier een duidelijke foto van naar de juf 

 
Taal: 
Thema 7, les 7: Kazen van bij ons 

- Volg het instructieblad ‘thema 7, les 7’ in je taalbundel. 
 

Spelling: 
Thema 7: Het schrijven van meervouden en verkleinwoorden 

- Werkbundel p. 55-56 
- Bekijk het instructiefilmpje: meervouden en verkleinwoorden: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
- Stuur hier een duidelijke foto van naar de juf 

 
Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 

Donderdag 
21/05 
 

 Vrijaf: Hemelvaart 

Vrijdag 
22/05 
 

Vrijaf: Brugdag Hemelvaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/
https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/


Week 25/05 - 29/05 

Maandag 
25/05 

 
Wiskunde: 
Blok 6: Werkblad ‘Herhaling delen met grote getallen’ 

- Zowisowijzer: p. 23 
- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 6: delen met grote 

getallen 
https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
 

Tafeltoets vermenigvuldigen: Laat je ouder 3 minuten timen, vul de toets 
in en stuur deze door naar de juf.  
 
 
Taal: 
Thema 7, Herhalingsles 2: weeroefeningen 

- Wb. deel D, p. 34 en 35 oefening 7.1, 7.2, 9.2, 9.3 (NIET: 9.1!) 
- Scoodle play: Verwijswoorden 

 
Spelling: 
Thema 9, les 3: Tomatensoep met balletjes 

- Wb. p. 10, 11 en 12 oef. 1, 2, 3 en 4 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verdubbelen-
en-verenkelen/ 

- Scoodle play: Thema 9, les 3 
 
Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 

Dinsdag 
26/05 

 
Wiskunde: 
Blok 7: Werkblad ‘Herhaling hoofdrekenen op de getallenlijn’ 

- Zowisowijzer: p. 13 en 14 
 
Taal: 
Toets thema 7: Taalbeschouwing: Lekker Belgisch 

- Stuur hier een duidelijke foto van naar je juf! 
 

Spelling: 
Thema 9, les 4: Een lekker recept  

- Wb. p. 18 en 19 oef. 1, 2, 3 en 4 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-leestekens/ 
- Scoodle play: Thema 9, les 4 

 
Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 

 

Woensdag 
27/05 

 
Wiskunde:  
ONLINE op de oefensoftware van Zowiso: www.zwijsenthuis.be  
Blok 6, les 27: alle oefeningen 

- Heb je meer dan 2 oranje of rode vakjes, maak de oefening dan nog 

een opnieuw. 

- Wachtwoord vergeten? Druk dan op ‘wachtwoord vergeten’. 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verdubbelen-en-verenkelen/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verdubbelen-en-verenkelen/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-leestekens/
http://www.zwijsenthuis.be/


 
Taal: 
Thema 8, les 6: Storm op zee 

- Volg het instructieblad ‘thema 8, les 6’ in je taalbundel. 
- Scoodle play: woordenschat 7 

 
Spelling: 
Thema 9, les 5: Een soep van alles  

- Wb. p. 22 en 23 oef. 1, 2, 3 en 4 
- Scoodle play: Thema 9, les 5 

 
Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 

Donderdag 
28/05 

 
Wiskunde:  
Blok 6, observatietoets deel 1 
- Neem hier een foto van en stuur deze door naar de juf. 
 
Taal: 
Thema 9, les 6: Heerlijk werkende woorden 

- Volg het instructieblad ‘thema 9, les 6’ in je taalbundel. 
- Scoodle play: Vroeger en nu 

 
Spelling: 
Thema 9, les 6: Balletjes maken met mama 

- Wb. p. 25, 26 en 27 oef. 1, 2, 3 en 4 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verdubbelen-
en-verenkelen/ 

- Scoodle play: Thema 9, les 6 
 

Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 

Vrijdag 
29/05 

 
Wiskunde:  
Blok 6, observatietoets deel 2 
- Neem hier een foto van en stuur deze door naar de juf. 
 
Taal: 
Thema 8, Herhalingsles 1: weeroefeningen 

- Wb. deel D, p. 53 en 54 oefening 1.1, 1.2, 1.3 
 
Spelling: 
Thema 9: Flitsdictee (les 1, les 2, les 3, les 4, les 5 en les 6) 

- Bekijk de instructiefilmpjes van de flitsdictee’s van thema 9: 
https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 

- Les 1: werkboek p. 6 
- Les 2: werkboek p. 9 
- Les 3: Werkboek p. 13 
- Les 4: werkboek p. 21 
- Les 5: werkboek p. 24  
- Les 6: werkboek p. 28 

 
Oefen elke dag even met je flitskaarten van de klok en van meetkunde. 
 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verdubbelen-en-verenkelen/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verdubbelen-en-verenkelen/
https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/


Wiskunde: 

Blok 7, les 4: Naar de zon! 

- Wb. p. 8 - 9 

- Zowisowijzer: p. 10 

- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 7, les 4: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/

