
Beste leerlingen en ouders van het derde leerjaar, 
 
Op deze brief staan oefeningen die jullie thuis maken tijdens week 3. 
Zet een kruisje in het vakje vooraan als je dit gemaakt hebt. Als het niet lukt, zet je een 
vraagteken. 
Bekijk eerst de Zowiso-wijzer voor je begint te werken. 
Altijd met potlood werken!  
 
Je maakt eerst de oefeningen in het werkboek. De extra oefenbundel mag je nadien 
invullen. 
 

 Wiskunde blok 6 Zowiso-wijzer 

 Les 9: p 18-19 p 25, 27 en 
28 

 Les 10: p 20-21  

 Les 11: p 22-23 p 21 en 22 

 Les 16: p 32: oef 1-2-3 p 23 en 24 

 

 Spelling: Thema 7 

 Les 4: p 20-21: oef 1-2-3-4 

 Les 5: p 23-24: oef 1-2-3-4 

 Les 6: p 26-28: oef 1-2-3-4. Oefening 5 MAG je maken.  

 
Er kan ook nog op andere manieren geoefend worden. 
 
Lezen 
- leesboek 
- Lezen op de computer:  https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm 
  Klik op het boekje voor het trage tempo of op het groene vinkje voor een sneller tempo.  
  
 
Wiskunde 
- bundel blok 5: Dit MAG je maken. 
- Zowiso: http://zwijsenthuis.be 
  In de klas werken we nu aan blok 5.  
- Tafels oefenen:  
   http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html 
   https://www.demaaltafels.be 
 
Taal en spelling 
Er kan geoefend worden op Scoodle play.  



Voor thema 6 en 7 zijn er oefeningen klaargezet. Dit moet niet volledig klaar zijn! 
Natuurlijk mag er nog verder geoefend worden als deze oefeningen gemaakt zijn.  
www.scoodleplay.be 
 
Heb je een vraag? Stuur ons dan een mailtje. 
3A: juf.nele@hofkevanthys.be  
3B: juf.ilke@hofkevanthys.be  
3C: juf.gerd@hofkevanthys.be 
 
Je kan ook mailen naar juf Nathalie op het adres: juf.nathalie@hofkevanthys.be  
 
 
Extra taken 
Spreekbeurt 
De spreekbeurt die jullie moeten voorbereiden gaat over een dier. Dat dier mogen jullie voor 
een stukje zelf kiezen. Tegen vanavond 20u stuur je ons een lijstje door met 3 dieren Wij 
laten je dan zo snel mogelijk (ten laatste dinsdag) weten over welk dier jouw spreekbeurt zal 
gaan. We leggen dan ook uit hoe je te werk kan gaan met het voorbereiden van je 
spreekbeurt. 
 
Tafels oefenen 
www.tafeldiploma.nl 
Zie ook de mail van juf Gerd. 
 
Dictee met mevrouw Leesmans 
Bekijk een filmpje op dit kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-
lepAkcBTTTA?view_as=subscriber 
 
Maak het dictee in je werkboek.  
Ga af en toe nog eens kijken, want er zullen nog filmpjes bijkomen.  
	


