
Lieve vierdeklassertjes en ouders, 

 

Deze week is er weer nieuwe leerstof. De nieuwe leerstof wordt telkens uitgelegd in een filmpje dat je 

terugvindt op het YouTube kanaal van juf Julie. JE MOET DEZE FILMPJES EERST BEKIJKEN! GEBRUIK DEZELFDE 

TUSSENSTAPPEN ALS DE JUFFEN! 

Wij verwachten elke dag foto’s via mail van alle gemaakte taken. 

Wij vragen nog steeds aan de ouders om het werk te controleren op netheid en juistheid. De correctiesleutel 

wordt elke avond doorgestuurd via e-mail. Wij verwachten dat iedereen zijn taakjes goed nakijkt en verbetert. 

We werken nog altijd met ons juffenloket. Kijk goed in de whatsapp wanneer het juffenloket opengaat. Durf 

vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is! 

4A: https://meet.jit.si/hofkevanthys4a 

4B: https://meet.jit.si/hofkevanthys4b 

4C: https://meet.jit.si/hofkevanthys4c 

 

Veel succes! 

Juf Julie, juf Sanne, juf Stefanie en juf Els 

 

MAGJES VAN DE WEEK: 

Enkele leuke proefjes om te doen bij het mooie weer deze week: 

- Proefje 1: jaknikker : https://www.proefjes.nl/proefje/236 

- Proefje 2: bellen in bellen: https://www.proefjes.nl/proefje/068 

DOE DIT BUITEN! 

- Proefje 3: gat in een zak  https://www.proefjes.nl/proefje/058 

DOE DIT BUITEN!! 

- Proefje 4: slag van zeep: https://www.proefjes.nl/proefje/197 

DOE DIT BUITEN!! 

- Proefje 5: water op zijn kop: https://www.proefjes.nl/proefje/039 

DOE DIT BUITEN!! 

Onder elk proefje vind je de uitleg. Waarom die dingen gebeuren. De meeste proefjes doe je best buiten!  
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Taken voor WEEK 8 

TAKEN MAANDAG 18/05 

Wiskunde: 

  KLAAR? 

TAAK 1 

 

Blokkenbouwsels: 

Klik op onderstaande link. Begin met de gemakkelijke oefeningen. Gelukt? Probeer dan 

eens de moeilijke oefeningen! 

Gemakkelijk: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_patterns.htm?language=dutch&linkback=../.

./nl/leerspellen/rekenen/index.htm 

Moeilijk: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_patterns_2.htm?language=dutch&l

inkback=../../nl/leerspellen/rekenen/index.htm 

 

 

TAAK 2 Cijferbundel 4A.5 blad 4 
 

 

 

Spelling: 

 

TAAK 1 

 

Thema 9 herhalingsles 1: weeroefeningen p.13 -14  

 

Taal 

TAAK 1 Begrijpend lezen:  

http://oefenplein.nl/begrijpend-lezen (deze moet er dazn misschien niet meer bij?) 

Open onderstaande links en zet de zinnen in de juiste volgorde! 

https://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep5%20en/zinnen%20in/volgorde1.htm 

https://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep5%20en/zinnen%20in/volgorde2.htm 

 

 

 

WO 

Taak 1 Dierenpaspoort: Je vult p.3 in. 
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TAKEN DINSDAG 19/05 

Wiskunde 

  KLAAR? 

TAAK 1 Blok 6 les 17 p. 38-39: Herleidingen 

Nieuwe leerstof!!! 

Achter de takenlijst vinden jullie de tabel om de oefeningen te maken. Je kan deze 

afdrukken of overschrijven. 

Bekijk eerst het filmpje op youtube! 

Titel filmpje: Blok 6 les 17: herleidingen. 

YouTube Link: https://youtu.be/c9RLodDaWPA  

 

TAAK 2 Kommagetallen:  

scoodle play taak: Dinsdag 19/05 optellen en aftrekken met kommagetallen. 

Tip: Gebruik een kladblad om tussenstappen te noteren. 

 

 

Spelling 

TAAK 1 

 

Thema 9 les 4:  Je maakt p. 17 – 18 – 19 en het flitsdictee p.20 

Titel filmpje: Flitsdictee thema 9 les 4 

YouTube link: https://youtu.be/IBXQO8OuewM  

 

 

Taal 

TAAK 1 Scoodle Play: 

Week 8 taal: Prentenboek beoordelen. 

 

 

Wo 

Taak 1 Dierenpaspoort: Je vult p.4 in. 
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TAKEN WOENSDAG 20/05 

Wiskunde 

  KLAAR? 

TAAK 1 Kommagetallen: 

Scoodle play taak: woensdag 20/05: Optellen en aftrekken met kommagetallen 

Tip: Gebruik een kladblad om tussenstappen te noteren. 

 

TAAK 2 Cijferbundel 4A.5 blad 5 
 

 

 

Spelling 

TAAK 1 Scoodle play 

Week 8: Een bevel schrijven! 

 

 

Taal 

Taak 1 Thema 8 les 7 werkboek D p. 60-61-62  

Bekijk eerst het filmpje!!! 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-soorten-zinnen/ 

 

 

 

WO 

Taak 1 Kruiswoordraadsel: De lente 

Gebruik je bundeltje over bloemen en dieren in de lente. 

Vlinder en bij 
https://crosswordlabs.com/view/de-lente-lj4-vlinderbij 
 
Bloemen 
https://crosswordlabs.com/view/de-lente-lj4-bloemen-2 
 

 

 

 

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei  

Geen taken, het is een verlengd weekend! 

 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-soorten-zinnen/
https://crosswordlabs.com/view/de-lente-lj4-vlinderbij
https://crosswordlabs.com/view/de-lente-lj4-bloemen-2


herleÍdingstabel

lengtematen - inhoudsmaten - gewichten

km m dm cm mm
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