LEERSTOF VOOR HET 4de LEERJAAR
Dag allemaal! We starten onze 3de week al dat we thuis moeten blijven. Ik zou veel liever met jullie in de klas aan de slag gaan!
Maar ik heb gelukkig een heleboel mama’s en papa’s horen stoefen over jullie dat jullie de taken zo flink aan het maken zijn! Dat
doet me veel plezier! Ik vind ook alle foto’s die ik doorgestuurd krijg fantastisch! Bedankt daarvoor!
Voor deze laatste week vind ik het zeer belangrijk dat jullie al jullie vragen mailen. Bij het verbeteren van de toetsen van blok 5,
kijk je je werk zeer aandachtig na. Wanneer een fout niet duidelijk is, stel mij gerust vragen. Ik geef met veel plezier antwoorden.
Blaadjes/ oefeningen die je afdrukt of extra hebt gemaakt, verzamel je in een mapje en breng je na de vakantie mee naar
school.

MAANDAG 30 MAART 2020

BLOK 5 – Toetsen BLOK 5

TAAL: Thema 7:
taalbeschouwing

MUVO: kippetje

Verbeter de toetsen. Verbeter met groen. Verbeter je fouten grondig.
Mail alle vragen naar de juf!
1) Print het blad af.
2) Maak de oefeningen
Bij twijfel, lees nogmaals de kaders in jullie taalboek (thema 7 les 4
en 7)
3) Verbeter je taak met groen
1) Bekijk het stappenplan
2) Zoek het materiaal of wees creatief wanneer je iets niet hebt
3) Beleef plezier tijdens het knutselen!
4) Versier morgen de tafel met jouw knutselwerkjes!

Sleutels doorgestuurd
via mail

Blad: L4_taal_T7_tb
L4_taal_T7_tb_oplossing

Blad: L4_kippetje

DINSDAG 31 maart 2020

BLOK 6: LES 2: Tabellen
lezen en interpreteren

TAAL – Spelling

Taal: LEZEN

BEWEGING DOOR
MEESTER ROBIN:
Tennisbalwerpen

1)
2)
3)
4)

Neem je nieuwe werkboek: BLOK 6
Les 1 maken we na de paasvakantie …. Cirkels J
Blader verder naar p. 6
Maak oefeningen: 1, 2, 3, 4

1) Verbeter Thema 8, les. 2 Verbeter met groen. Schrijf de foutieve
woorden 3X met groen
2) Bekijk het filmpje over de velengingsregel:
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4verlengingsregel/
3) Neem je spellingschrift p. 44, maak oefeningen: 2 en 3
4) Luister naar het flitsdictee
Tongbrekers
1) Lees de tekst
2) Oefen de tongbrekers
3) Vind je er nog op het internet? Mail ze maar door, dan maak ik
een overzicht voor de klas.

Werkboek: BLOK 6

Sleutels doorgestuurd
via mail
Spelling_T8L2
Spellingsschrift
Opname: flitsdictee

Pc/Tablet
Bingel

WOENSDAG 1 APRIL

1) Verbeter les 2. Verbeter met groen. Verbeter je fouten grondig.

Sleutels doorgestuurd
via mail

1) Verbeter les 3. Verbeter met groen. Schrijf de foutieve woorden 3X
met groen
2) Weer- en/of meer oefeningen: Kijk zelf welke oefeningen jij moet
maken: blauwe of groene

Sleutels doorgestuurd
via mail.

BLOK 6: Les 2

TAAL – Spelling :
HERHALING 1
SCOODLE PLAY

1) Maak de oefeningen op scoodle play: 1 APRIL
2) Ook op computermeester staan leuke oefeningen: herhaal de
maal-en deeltafels
https://www.computermeester.be/4deleerjaar.htm

DONDERDAG 2 APRIL 2020
BLOK 6: LES 3: Tabellen
en staafdiagrammen

1) Neem je werkschrift p. 11 oefening 1
2)
3) Noteer onder klas 4:
Muziek - Jeugdbeweging – balsporten – dans – zwemmen
4) Vul de gegevens in:
• Er zwemmen 6 leerlingen in totaal, evenveel meisjes als
jongens.
• Acht leerlingen spelen muziek, waarvan 8 meisjes.
• In totaal gaan er 5 leerlingen dansen. Er is echter maar 1
jongen.
• In de jeugdbeweging zitten er in totaal 9 leerlingen: er is 1
jongen meer aangesloten dan het aantal meisjes dat in de
jeugdbeweging actief is.
• Er zijn 7 jongens die een balsport spelen en 2 meisjes.
5) Maak nu de tabel verder af en zet de gegevens in een
staafdiagram.
Hieronder vinden jullie het voorbeeld van het aantal leerlingen dat
muziek speelt.
6) Maak nadien oefening 3 en 4. Neem je tijd en werk dus niet rap
rap….

TAAL – Spelling
BEWEGING DOOR
MEESTER ROBIN:

1) Herhaling 1: Verbeter met groen. Schrijf de foutieve woorden 3X
met groen
Neem een kijkje op de website en kies een opdracht van
Meester Robin!

VRIJDAG 3 APRIL 2020

BLOK 6: LES 3
MUVO: Pasen

Verbeter BLOK 6 – Les 3. Verbeter met groen. Verbeter je fouten
grondig.
Je gaat werken met koude en warme kleuren.
Kijk op het prentje naar de kleuren: zie het verschil?
1) Verdeel je kleurtjes in 2 stapels: warme en koude tinten
2) Knip het konijn en het ei uit.
3) Leg het konijn in het midden van je blad en teken er met een
potlood rond.
4) Leg het ei op het blad en teken telkens rond de rand. Heel je
blad vol.
5) Kies zelf: Je geeft het konijn ofwel koude ofwel warme tinten.
Rond het konijn zijn het dan de andere tinten.
6) Kleur de vlakken: geef elk raakvlak een andere kleur, dus geen
2 dezelfde vlakken naast elkaar in dezelfde kleur. Let goed op
dat je netjes stopt met warme of koude tinten aan de lijnen van
het konijn.
7) Trek een foto van je werk en mail maar door!
BELEEF PLEZIER !!!!

Ik wens jullie en jullie familie toch een gezonde en fijne paasvakantie!

