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Wanneer zijn de foto’s gemaakt? Kruis aan.

3 Welke schaduw is de juiste? Kleur.

4

‘s morgens

‘s middags

‘s avonds

‘s middags

‘s avonds



Vrijdag 15 mei: 

33,8 + 8,4 = 338t + 84t = 422t = 42,2 

11,70 + 8,82 = 1170h + 882h = 2052h = 20,52 

0,950 – 0,235 = 950d – 235d = 715d = 0,715 

8,55 – 2,30 = 855h – 230h = 625h = 6,25 

10 x 1,5 = 10 x 15t = 150t = 15,0 = 15 

5 x 2,6 = 5 x 26t = 130t = 13,0 = 13 

7,56 : 7 = 756h : 7 = 108h = 1,08 

0,036 : 6 = 36d : 6 = 6d = 0,006 

 



Punten slijpen

Dit kan ik al!
Ik kan leestekens passend gebruiken.

Deze les gaat over …

Bijna feest

Lees de tekst.
Kleur de leestekens.

Aan de slag!

Mooi verbonden

Lees de zin.
Verbind de zin met het bijbehorende leesteken.

Weet jij hoe een kompas werkt 

Pas op voor die auto 

Mama gaat boodschappen doen 

Hoe laat is het 
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Uitnodiging
Ik wil graag een feestje geven voor mijn verjaardag.

Ik heb zin om veel vrienden uit te nodigen.
Kom jij ook?

Dit heb ik nodig om een superfeest te bouwen: slingers, 
frisdrank, leuke spelletjes en een stapel wafels.

Let op! Het wordt reuzeleuk!



Terugkaatsen

Maak van elke mededelende zin een vraagzin.
Maak van elke vragende zin een mededelende zin.

1 Het is woensdagmiddag.

 

2 Zijn er vijf kindjes op het feestje van Seppe?

 

3 Thomas is er ook.

 

4 Valt er iets uit zijn zak?

 

Wat zeggen ze?

Bedenk een zin voor elke tekstballon.
De eerste zin eindigt met een punt, de tweede met een vraagteken en de derde  
met een uitroepteken.
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Is het woensdagmiddag?

Er zijn vijf kindjes op het feestje van Seppe.

Is Thomas er ook?

Er valt iets uit zijn zak.

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van een leesteken aan het eind van een zin.

• Ik herhaalde het schrijven van een dubbelepunt en een komma bij een opsomming.

Nog te doen 

Seppe heeft nog een aantal dingen te doen voor zijn vrienden kunnen komen.
Maak eerst een lijstje van wat hem nog te doen staat.
Schrijf daarna in een opsommende zin wat Seppe nog te doen heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

Luister goed.
Schrijf de zinnen op.
Schrijf leestekens waar het hoort.
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Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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eigen antwoord

eigen antwoord

Ga je mee naar de markt?

Hier is mijn lijst: een klein brood, een blikje fruitsap en een tros druiven.

Pas op! Verlies het geld, de tas en je lijst niet!


