
 
Dag lieve schatten van het derde leerjaar,  

 

Na twee weken uit te rusten, is het weer tijd voor wat nieuwe taken.  
Jammer genoeg mogen we nog steeds niet naar school komen. Daarom hebben wij afgelopen vakantie 
hard gewerkt om er voor te zorgen dat jullie toch nog steeds kunnen bijleren.  

Wij hebben voor jullie een schema gemaakt dat jullie kan helpen bij het maken van jullie taken.  
Iedere dag hebben we 1 taakje voor wiskunde en 1 taakje voor taal klaargezet voor jullie. Bij sommige 
taken hoort een filmpje. Bekijk dit zeker en vast voordat je van start gaat met je taken.  

Ook zal er een weekopdracht zijn: 

- Week 1: bloon taak van spelling 
- Week 2: technisch lezen 

o Neem je taalboek met harde kaft met de kant van Billie Bieb. 
o Lees volgende pagina’s: van pagina 4 tot en met pagina 18  

We hebben van jullie al heel wat knappe spreekbeurten ontvangen. Top! Met de voorstelling hiervan 
wachten we nog even. Hopelijk kunnen we dit na 3 mei in de klas doen. Anders worden jullie hier nog 
verder over ingelicht.   

We verwachten dat iedereen de taken op de weekplanning maakt. Je moet deze taken enkel doorsturen 
wanneer dit erbij geschreven staat.  

Wil je toch nog iets extra doen? Dan hebben we voor jullie nog enkele magjes. Deze vinden jullie 
achteraan terug.  

Hebben jullie vragen over de leerstof, dan kan je deze stellen tijdens een videogesprek met juf Nathalie 
op woensdagvoormiddag. Gebruik hiervoor deze link: https://meet.jit.si/Vragenoverdeleerstof-
derdeleerjaar 

- 3A: 9u30 
- 3B: 10u 
- 3C: 10u30 

Hebben jullie een vraagje over scoodle play of over de oefensoftware van Zowiso. Gelieve deze vraag 
dan te sturen naar: juf.nathalie@hofkevanthys.be 

 

We hopen dat dit voor jullie duidelijk genoeg is. Zo niet, mogen jullie ons altijd contacteren. We hopen 
dat jullie gezond en wel zijn! We missen jullie erg hard en hopen dat we snel het ‘gewone’ schoolleven 
terug kunnen hervatten.  

Wij wensen alle leerlingen en ouders heel veel succes om samen met ons deze uitdaging aan te gaan. 

Blijf gezond, verzorg jezelf en anderen. 

 

Dikke knuffel,  

De juffen van het derde 

 

 

 

 



Week 20/04 - 24/04 
Maandag 
20/04 

Wiskunde: 
Blok 6, les 5: Puzzelen met getallen 

- Wb. p. 10-11: Oefening 1,2, 3 en 6 
- Zowisowijzer: p. 14 
- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 6, les 5: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
 

Taal: 
- Eigennamen: werkbundel p. 81-82 
- Scoodle play: Eigennamen 

 
Dinsdag 
21/04 

Wiskunde: 
Blok 6, les 12: Vermenigvuldig je mee 

- Wb. p. 24 – 25 
- Zowisowijzer: p. 29 
- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 6, les 12: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
Taal: 

- Bijvoeglijke naamwoorden: werkbundel p. 83-84 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-lidwoord-
zelfstandig-naamwoord-en-bijvoeglijk-naamwoord/ 

- Scoodle play: Bijvoeglijke naamwoorden – deel 1 
 

Woensdag 
22/04 

Wiskunde: 
Blok 6, les 14: Matz oefent 

- Wb. p. 28: oefening 1 
- Zowisowijzer: p. 21  
- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 6, les 14: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
Taal: 

- Bijvoeglijke naamwoorden: werkbundel p. 85-86 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-lidwoord-
zelfstandig-naamwoord-en-bijvoeglijk-naamwoord/ 

 
Donderdag 
23/04 

Wiskunde:  
Blok 5: Werkblad herhaling cijferen min (extra bladen) 

- Let op bij cijferen min met nullen.  
- Kijk eerst naar het instructiefilmpje: Blok 5, herhaling cijferen: 
- https://www.youtube.com/channel/UCZTZqBIWbw5-lepAkcBTTTA/ 
- Stuur een foto van pagina 5.11 naar de juf wanneer je dit gemaakt hebt.  
- Zowisowijzer: p. 27 en 28 

 
Taal: 

- Meervouden: werkbundel p. 87-88 
- Scoodle play: Meervouden 

 
Vrijdag 
24/04 

Wiskunde: 
Blok 5: Werkblad herhaling breuken  

- Tip: gebruik de trucjes: zet maal en gedeeld door op de juiste plaats. 
- Zowisowijzer: p. 5, 6 en 7 

 
Taal: 

- Fictie en non-fictie: werkbundel p. 97-98 
 

 

 



 

Week 27/04 – 1/05 
Maandag  
27/04 

Wiskunde: 
Blok 6, les 23: Voor en over 

- Wb. p. 44 – 45 
- Zowisowijzer p. 43 – 44 

 
Taal: 

- Verzamelnamen zoeken: werkbundel p. 99-100 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verzamelnamen/ 
- Scoodle play: Verzamelnamen – deel 1 

 
Dinsdag  
28/04 

Wiskunde: 
ONLINE op de oefensoftware van Zowiso: 
Blok 5, les 27: alle oefeningen 

- Heb je meer dan 3 oranje of rode vakjes, maak de oefening dan nog een 
opnieuw. 

 
Taal: 

- Verzamelnamen zoeken: werkbundel p. 101-102 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verzamelnamen/ 
 

Woendag  
29/04 

Wiskunde: 
Blok 5, observatietoets deel 1 

- Neem hier een foto van en stuur deze door naar de juf. 
 
Taal: 

- Verwijswoorden: Werkbundel p. 103-104 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verwijswoorden/ 
- Scoodle play: Verwijswoorden 

 
 

Donderdag  
30/04 

Wiskunde: 
Blok 5, observatietoets deel 2 
 
Taal: 

- Alfabetisch rangschikken: werkbundel p. 105-106 
- Bekijk ook het instructiefilmpje: 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-alfabetisch-
rangschikken/ 

- Scoodle play: Alfabetisch rangschikken 
 

Vrijdag  
1/05 

VRIJAF: Dag van de Arbeid 

	

	

	

	

	

	

	



	

Lijst met magjes 
 

  Kleur de opdracht wanneer je deze hebt uitgevoerd.  

 

Maak vandaag een puzzel 
van minstens 100 stukjes. 
Heb je er thuis geen, ga 
dan naar onderstaande 

site. 
https://www.jigsawplanet.co

m/?lang=nl 
 

Zing een liedje dat we al 
geleerd hebben. 

 

Maak een brug van papier, 
kranten en plakband. 

 

Zet een just dance op, 
dans het na.	

 

Vandaag word je een 
echte kok. Bak iets met je 
mama/papa/zus/broer/… 

- Pannenkoeken 
- Cakejes 
- Brownies 
- … 

En daarna smuller maar! 

Zoek 5 voorwerpen in huis 
die beginnen met de 

letter ‘M’. 
Verzamel ze en schrijf de 

woorden erbij. 

 

Ga op zoek naar een boek 
kaarten. 

Bouw een kaartenhuisje 
van minstens 4 
verdiepingen. 

Kan jij ook hoger dan 4 
verdiepingen? 

 

Beeld minstens 5 dieren 
uit. Laat je familie raden 
welke dieren je uitbeeld. 

 

 

Maak iets van origami. Je 
mag zelf kiezen wat.  

http://www.origamivoorkind
eren.nl/origami/	

	

 
	


