
Maandag, 27 april 2020 

- TAAL:  

SPELLING 

Thema 7: les 12: woorden net als eenmaal, meekomen en weten 

 Lees eerst spellingweter 30 op p. 124 en spellingweter 34 op p. 126.  

 Maak oef. 1 tot en met oef. 6 WB p. 79-81 ( de oefeningen met het symbooltje 

ervoor zijn magjes)  

LEZEN: 10 minuten  in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  

 Bingel: zie instructiefilmpje: een breuk nemen van een hoeveelheid  

 Bundel breuken: Blad 6: Los de oefeningen op.  

(Tip: Schrijf de breukvragen op een apart blad.)  

 

- W.O.: thema 7 

 Lezen bronnenboek blz. 83-84    

 Werkboek blz. 6 (Opgelet! De vraag is: dingen die je NIET op de composthoop 

mag werpen)   

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : ma 27/04: de hoofdletter F.  

 Schrijf in je bundeltje 2 rijtjes de hoofdletter F.  

 

 

 

 



Dinsdag, 28 april 2020 

- TAAL: 

     Thema 7: les 13: taaldenken (soorten zinnen) 

  Kijk naar het instructiefilmpje op Bingel: di 28/04: taaldenken: soorten zinnen  

 Maak de oef. 1 t.e.m. 5: WB p. 46-48     

 

LEZEN: 10 minuten in een boek naar keuze  

 

 

- REKENEN:  

 Bekijk op Bingel het instructiefilmpje: een breuk nemen van een getal  

 Bekijk de instructiefilmpjes via deze linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=ptxzt0UsXrQ&feature=share&fbclid=IwAR10

0SAaujJtbHLldkmR50-FZh1F1yGfChKrqdZ0kwyzWxeFI9ots3B7ZhI   

 Bundel breuken: Blad 7 en 8: Los de oefeningen op.  

 

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : di 28/04: de hoofdletter G.  

 Schrijf in je bundeltje 2 rijtjes de hoofdletter G.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ptxzt0UsXrQ&feature=share&fbclid=IwAR100SAaujJtbHLldkmR50-FZh1F1yGfChKrqdZ0kwyzWxeFI9ots3B7ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=ptxzt0UsXrQ&feature=share&fbclid=IwAR100SAaujJtbHLldkmR50-FZh1F1yGfChKrqdZ0kwyzWxeFI9ots3B7ZhI


Woensdag 29 april 2020 

- TAAL:  

Thema 7: les 2: kortverhaal lezen. 

Zie bijlage 1 

 Deel 1: 2 x lezen is verplicht  

 Deel 2 en 3: vrijblijvend  

 

- REKENEN:  

 Bingel: zie do 23/04: rekenen: een breuk nemen van een getal  

 Bekijk het instructiefilmpje via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ptxzt0UsXrQ&feature=share&fbclid=IwAR10

0SAaujJtbHLldkmR50-FZh1F1yGfChKrqdZ0kwyzWxeFI9ots3B7ZhI   

 Bundel breuken: Blad 9: Los de oefeningen op.  

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : woe 29/04: de hoofdletter H.  

 Schrijf in je bundeltje 2 rijtjes de hoofdletter H.  

 

- INITIATIE FRANS 

 Zie bijlage 2  

 Bekijk het liedje via deze link:  

https://www.youtube.com/watch?v=UB3rIyhKhbQ 

 Probeer het liedje mee te zingen. Bon chance ;-) ! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ptxzt0UsXrQ&feature=share&fbclid=IwAR100SAaujJtbHLldkmR50-FZh1F1yGfChKrqdZ0kwyzWxeFI9ots3B7ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=ptxzt0UsXrQ&feature=share&fbclid=IwAR100SAaujJtbHLldkmR50-FZh1F1yGfChKrqdZ0kwyzWxeFI9ots3B7ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=UB3rIyhKhbQ


Bijlage 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   



Bijlage 2 

 

Chanson La Brosse à Dents 

 

Tchique tchique tchique chante la brosse 

Tchique tchique tchique la brosse à dents. 

Tchique tchique tchique chante la brosse 

Tchique tchique tchique la brosse à dents. 

 

REFRAIN 

Tchique tchique tchique chante la brosse 

Tchique tchique tchique la brosse à dents. 

Tchique tchique tchique chante la brosse 

Tchique tchique tchique la brosse à dents. 

 

L’eau s’ échappe du robinet 

Tchique tchique tchique tchique tchi 

Et plouf !!! Dans le gobelet. 

Oh… Oh… Oh… 

 

REFRAIN 

                                                                                     

 



 

Le dentifrice, tout secoué 

Tchique tchique tchique tchique tchi… 

Lui, voudrait bien se sauver. 

Tchique tchique tchique tchique tchi… 

Oh… Oh… Oh… 

 

REFRAIN 

 

Le lavabo, énervé. 

Tchique tchique tchique tchique tchi… 

On a craché sur son nez. 

Tchique tchique tchique tchique tchi… 

Oh… Oh… Oh… 

Et alors! Que pense-t-elle de ça la brosse à dents? 

Elle s’ en moque!  

 

REFRAIN (3 fois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag, 30 april 2020 

- TAAL:  

SPELLING 

Thema 7: les 17: woorden net als eruit, reizen en gauw 

 Lees eerst spellingweter 10 op p. 116, en spellingweter 22 + 23 op p. 121  

 Maak oef. 1 tot en met oef. 5 WB p. 83-85 ( de oefeningen met het symbooltje 

ervoor zijn magjes)  

 

LEZEN: 10 minuten in een boek naar keuze  

- REKENEN: Cijferend vermenigvuldigen 

 Bekijk op Bingel het instructiefilmpje: do 30/04: cijferend vermenigvuldigen                                                                                         

Let op! Voor deze les bekijk je het filmpje tot 02:02!  

 Bekijk het volgende instructiefilmpje via deze link:  

https://www.youtube.com/watch?v=xUqPTtOTwuY&t=1s 

 Druk het blad van bijlage 3 af en maak de 6 eerste oefeningen.                               

Maak altijd eerst de schatting!  

 

- W.O.: thema 7 

 Lezen bronnenboek blz. 85    

 Werkboek blz. 9 (enkel de groene kader)   

 Werkboek blz. 10 (enkel de foto’s nummeren, geen uitleg erbij schrijven!)   

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : do 30/04: de hoofdletter I.  

 Schrijf in je bundeltje 2 rijtjes de hoofdletter I.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xUqPTtOTwuY&t=1s


Bijlage 3 

 

 

 



Vrijdag, 1 mei 2020 

- TAAL:  

Thema 7: les 16: vlot en vloeiend lezen. 

 Online lezen via de boekenkast van Bingel (vrij te kiezen: boek uit BIB-BoX, 

Talentbib, stripverhaal of luisterboek).  

 

 

 

 

REKENEN:  

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : vr 01/05: de hoofdletter J.  

 Schrijf in je bundeltje 2 rijtjes de hoofdletter J.  

 


