
Dag jongens en meisjes van L6,

Hopelijk hebben jullie een fijn weekend achter de rug en is het thuiszitten toch nog 
best plezierig.
Je hebt vrijdag al je schriften mee naar huis gekregen, voor de enkele die deze 
vergeten zijn of er niet waren stop ik nog kopietjes in de bundel. Je zal ook de 
verbetersleutel terugvinden om jezelf te controleren. Probeer voldoende te oefenen en
als je vragen hebt, kan je me steeds mailen op volgend mailadres: 
marie.mortier@schooldereuzenpoort.be

Kijk ook eens op Bingel als je kan.

Als het thuiszitten toch niet meevalt en je weet niet wat doen, kan je misschien 
werken aan het volgende:

– Een L6-klaslied (Kunnen we misschien gebruiken op het einde van het 
schooljaar?)

– Een L6-klasdans op een bestaand liedje
– Een dagboek met tekeningen bijhouden

Ik zou het fijn vinden als jullie tussendoor als iets laten zien! Je kan het me steeds 
doorsturen via mail. Zo blijf ik ook een beetje op de hoogte van jullie weken thuis.

Tot volgende week,

Juf Marie

Spelling: de gebruiksaanwijzing
– spelling 1: p 55 oef A
– spelling 2: p56 oef AB
– spelling 1 + 2: p59-60 oef AEF

Spellingsregels kan je altijd terug in je boek!
(Werkwoorden en grammatica zullen we samen ik de klas doen.)

Frans: unité 29 p 56 oef 10,11 en 12
Info kan je altijd terugvinden in je boek!

Rekenen: herhaling sprong 6 verbeteren + les 84 spiegelingen
Kijk voor info in je neuzeneuze-boekje!
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oefeningen: kan dus ook gewoon in je werkschrift











VERBETERSLEUTEL











verbetersleutel spelling 1+2 oef E:
meubilair
beschadiging
afstandsbediening
regelmatig
milieuvriendelijk
kwaliteit
elektronische
beeldmateriaal
veiligheid
installatie

verbetersleutel spelling 1+2 oef F:
ideaal
actueel
lineaal
komisch
munitie
gezondheid
capaciteit
commercieel
koninklijk
vaardig
woning
Welk woord blijf er over? Prima

verbetersleutel spelling 1 oefening A:
NL = Nederland
t.b.v. = ten behoeve van
dvd = digital versatile disc
e.d. = en dergelijke
bijv. = bijvoorbeeld
m.b.v. = met behulp van
p. = pagina
tv = televisie

m.b.t. = met betrekking tot
blz. = bladzijde
m.u.v. = met uitzondering van
o.a. = onder andere

verbetersleutel spelling 2 oef A en B:
afstandsbediening
veiligheid
kwaliteit
regelmatig
meubilair
beschadiging
milieuvriendelijk
elektronisch
installatie
beeldmateriaal

instelling
statisch
kwantiteit
au pair
veiligheid
komisch
dwaling
variëteit
commercieel
militair
verhuizing
dynamisch
financieel
universiteit
charismatisch
paling


