
 

Maandag 27/04 Dinsdag 28/4 Woensdag 29/04 Donderdag 30/04 Vrijdag 01/05 

Rekenen:  
Herhaling kommagetallen 

 
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

Bingel ‘Reken Maar’) 

● Bundeltje rekenen 

 

Wat moet je doen? 

● Instructiefilmpje 

bekijken (Bingel) 

● Lezen uitleg 

kommagetallen  

● Oefeningen in 

rekenbundeltje maken 

 

Rekenen: 
Kommagetallen tot op t 
optellen en aftrekken  
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

mail) 

● Bundeltje rekenen 

 

Wat moet je doen? 

● Instructiefilmpje 

bekijken  

● Lezen uitleg 

kommagetallen 

optellen en aftrekken 

● Oefeningen in 

rekenbundeltje maken 

Rekenen:  
Kommagetallen tot d 

optellen en aftrekken 
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

mail) 

● Bundeltje rekenen 

 

Wat moet je doen? 

● Instructiefilmpje 

bekijken  

● Oefeningen in 

rekenbundeltje maken 

Rekenen:  
Herhaling kommagetallen 

optellen en aftrekken 

Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

mail) 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

● Oefeningen maken die 

klaarstaan op Bingel 

 

Vrije dag: Dag van de 

arbeid 
 

 

Spelling: WP 15: 

woorden met be-, ge-, 

ver- 
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

mail 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

• Filmpje bekijken 

• Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

Lezen: Boekenkast 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

● Kies een boekje of 

strip. 

● Lees een kwartiertje 

in je gekozen boekje 

of strip. 

Taal (BL): Babyboom! 
Wat heb je nodig? 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

● Lees aandachtig de 

geboortekaartjes  

● Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

Taal: Signaalwoorden 
Wat heb je nodig? 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

● Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

Vrije dag: Dag van de 

arbeid 

 



Frans: herhaling unité 3 

 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Week 5 dag 1 

● Oefening 1,2,3,4,5 

● In je kladschrift: 

woordjes schriftelijk 

oefenen en goed 

nakijken! 

Frans: herhaling unité 4 

 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Week 5 dag 2 

● Oefening 1,2,4,5,6 

● In je kladschrift: 

woordjes schriftelijk 

oefenen en goed 

nakijken! 

Frans: herhaling unité 1-

4 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Week 5 dag 3 

● Oefening 1,2,3 

● In je kladschrift: 

woordjes schriftelijk 

oefenen en goed 

nakijken! 

Frans: herhaling unité 3 

en 4: tekst + 

woordenschat 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

● U3: nrs. 1,2,3,4,5 

● U4: nrs. 1,2,4,5,6 

● In je kladschrift: 

woordjes schriftelijk 

oefenen en goed 

nakijken! 

Vrije dag: Dag van de 

arbeid 
 

14u: vragenrondje  

(Google – Meet) 

14u: vragenrondje  

(Google – Meet) 

13u: vragenrondje  

(Google – Meet) 

14u: vragenrondje  

(Google – Meet) 
 

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

 

 


