
Beste ouders van onze tweedeklassertjes, 

 

We starten vandaag aan onze derde week pre-teaching. Dat betekent dus dat er 

opnieuw nieuwe leerstof gegeven wordt en dat er ook op leerstof van de voorbije weken 

verder ingeoefend wordt. 

We willen nog even meegeven dat we bij de rekenopdracht van donderdag 30/4 een 

foutje hebben opgemerkt in werkboek C p. 5 nr 3 bij de voorbeeldoefening.  

Er staat 2 : 2 = 1 want 1 x…. =….      

Eigenlijk moet dit zijn:  2 : 2 = 1 want 2 x … = …. 

Want als je de oefening 2 : 2 legt met blokjes, dan zie je dat je na het (ver)delen twee 

groepjes met telkens 1 blokje hebt. Dus 2 groepjes van 1 blokje of 2 x 1 blokje . 

Op zich is het niet erg als jullie de keeroefeningen omgekeerd hebben.  Het product 

blijft hetzelfde. Maar wiskundig is de laatste oefening de juiste. 

In de planning van deze week moeten jullie op donderdag 7 mei een soortgelijke oefening 

van de deeltafel van 3 in het werkboek C p. 13 nr 3 maken. Bij deze oefening is het 

voorbeeld wel juist. 

Nog enkele tips : 

 

- Misschien is het niet voldoende om een instructiefilmpje maar één keer te 

bekijken. Wij denken dat het beter is om het filmpje meerdere keren te 

bekijken zodat de kinderen ook echt begrijpen wat er uitgelegd wordt. 

We hebben gemerkt dat er soms filmpjes verdwijnen uit de bingeltaken. Daarom 

zullen we een filmpje opnieuw bij de taken plaatsen, op de dag dat we vragen om 

een filmpje te herbekijken.  Wanneer je op een ander moment een filmpje wil 

herbekijken, dan kan je dit ook altijd terugvinden op het Bingeleiland. Voor taal 

zoek je bij Talent, voor rekenen bij Reken Maar en voor schoonschrift bij 

handschrift d’Haese. 

 

 

- Op woensdag en vrijdag zullen de verbetersleutels van de oefeningen die de 

leerlingen in hun werkboeken of op hun blaadjes maken op de website van de 

school verschijnen. Gelieve dan de werkjes samen met je kind  na te kijken en te 

verbeteren, in een andere kleur. (groen) Het is niet nodig dat je deze 

verbetersleutels afprint.  

 

 

- Omdat we graag wat orde willen houden, vragen we jullie om de werkblaadjes 

goed per opdracht en per week te bundelen. Je kan ze per week in een mapje 



stoppen of samen nieten (eventueel datum van de week erop vermelden). De 

verbetersleutels moeten daar niet bij. 

 

- Vanaf deze week zien jullie in de weekplanning achter elke opdracht een bolletje  

(O ) staan. Het is de bedoeling dat dit ingekleurd of aangevinkt wordt wanneer 

de taak volledig gemaakt is. Dit om beter overzicht te krijgen wat al klaar is. 

 

- Blijf de tafels oefenen, elke dag opnieuw ! 

 

- Moedig de kinderen aan om hun best te doen om netjes en verzorgd te werken 

 

 

- Als er vragen zijn, aarzel niet om ons een mailtje sturen. Wij zullen ons best 

doen om op jullie vragen te antwoorden. Denk eraan dat we ook via de Praatbox 

vragen kunnen beantwoorden. (Kijk voor de planning op de website van de school.) 

 

Juf An, juf Kaat en juf Martien       an.martens@hetblavierke.be of 

martien.hendrix@hetblavierke.be    of   kaat.snellinx@hesbania.net (voor W.O.) 
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