
De regnboogklas
Dag iedereen,

We zijn alweer een week verder. Ik hoop dat jullie
toch ook al genoten hebben van de rust, zeker nu het
zonnetje schijnt kunnen we weer even wat energie

opdoen.
Er zijn al enkele knappe bingelaars onder jullie. Aan

de anderen, er staan taakjes klaar. Je kan deze
altijd tussendoor nog maken.

Je kan ook op de volgende website terecht voor
spelling: https://www.alles-in-1.org

De leerstof van deze week (buiten Frans) kan je niet
meer in je schrift maken.

Wie is er al bezig met een klaslied/dagboek/dansje?
Ik ben benieuwd!

Tot snel,
Juf Marie

https://www.alles-in-1.org/










1) Getallenkennis: (geen verbetersleutel – controleer eventueel met ZRM)

- Afronden:
E:  26, 12  = _____________ h:     4,128 = __________

- Getallenas:
0,7  _____ _____ 0,8

2) Bewerkingen:
- Optellen en aftrekken van natuurlijke getallen:
1523 + 99 = ________________________________________________
405 + 632 + 495 + 168 = _____________________________________
1856 – 256 – 144 = __________________________________________
15 000 000 – 5 000 000 = _____________________________________

3) Metend rekenen:
- Lengtematen:

5 m = ___________ dm
29 dm = ____________ mm
6,7 m = ____________ cm
 km = _____________ m
6 m = 5 dm + ________ cm









kan je ook in je werkboek maken





Volg het schema in je boek. (geen verbetersleutel)

ZWAKKE WERKWOORDEN - Zet in de tegenwoordige tijd.
1 staren Ik ______________________ door het raam.
2 planten Moeder _____________________ de zaadjes in de moestuin.
3 timmeren Nicole ______________________ de boomhut in elkaar.
4 halen Wij __________________ brood bij de bakker.
5 wedden Ik ______________________ dat hij zal opgeven.
6 porren De jongens ____________________ de meisjes om hun aandacht te trekken.
7 slagen De studente ____________________ voor het grote examen.
8 antwoorden ____________________  niemand correct op de schiftingsvraag?
9 blinddoeken Michelle _____________________ haar broer voor hij op de piñata slaat.
10 missen De bal  _______________________ op een haar na mijn hoofd.

1 dansen Wij __________________________ de hele avond!
2 vergroten De meester _________________________ de affiche.
3 realiseren Ik ___________________________ mij dat de cake nog in de oven staat.
4 haten Ze roept dat ze me _________________________ .
 5 staren Oma ________________________ door het keukenraam.
6 doden De kat ________________________ het vogeltje.
7 schrobben Ik _________________________ de badkamervloer.
8 vegen Wij __________________________ dinsdag de klas.
9 reizen Deze zomer ________________________ een vriend en ik door Griekenland.
10 stoven Jullie __________________________ het witloof in de grote rode kookpot.



ZWAKKE WERKWOORDEN - Zet in de verleden tijd.

1 staren Ik ______________________ door het raam.
2 planten Moeder _____________________ de zaadjes in de moestuin.
3 timmeren Nicole ______________________ de boomhut in elkaar.
4 halen Wij __________________ brood bij de bakker.
5 wedden Ik ______________________ dat hij zou opgeven.
6 porren De jongens ____________________ de meisjes om hun aandacht te trekken.
7 slagen De studente ____________________ voor het grote examen.
8 antwoorden ____________________  niemand correct op de schiftingsvraag?
9 blinddoeken Michelle _____________________ haar broer voor hij op de piñata sloeg.
10 missen De bal  _______________________ op een haar na mijn hoofd.

1 dansen Wij __________________________ de hele avond!
2 vergroten De meester _________________________ de affiche.
3 realiseren Ik ___________________________ mij dat de cake nog in de oven stond.
4 haten Ze riep dat ze me _________________________ .
 5 staren Oma ________________________ door het keukenraam.
6 doden De kat ________________________ het vogeltje.
7 schrobben Ik _________________________ de badkamervloer.
8 vegen Wij __________________________ dinsdag de klas.
9 reizen Vorige zomer ________________________ een vriend en ik door 
Griekenland.
10 stoven Jullie __________________________ het witloof in de grote rode kookpot.


















