
 

 

 Maandag, 11/5 Dinsdag,12/5 Woensdag,13/5 Donderdag, 14/5 Vrijdag, 15/5 

rekenen Aftrekken tot  100  
T – TE 
®Instructiefilmpje op 
Bingel herbekijken.     O 
®Oefeningen maken in 
je werkboek Talrijk C p. 
16. Maak de splitsing, 
als je te weinig plaats 
hebt dan mag je de 
oefeningen ook op een 
ander  blad 
overschrijven en 
maken.                          O                    

Maal- en deeltafels van 
0,1,2,3,5 en 10 
We oefenen elke dag 
onze tafels.                   O 
®Instructiefilmpjes op 
Bingel                             O 
®Opwarmertje : 
Werkboek C p. 8 nr. 5 
en 6                                O 
® Werkboek C p. 18 ( nr 
1 niet)                            O 
®Knip en oefen de 
kaartjes  van de tafels 
die vandaag nieuw zijn 
in de les.                        O 
Veel oefeningen ken je 
eigenlijk al. 

Maal- en deeltafels van 
0,1,2,3,5 en 10 
We oefenen elke dag 
onze tafels.                   O 
®Werkboek C p. 19 en 
p. 20 ( nr 14,16,17 niet) 
                                        O 

Deeltafel van 4 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken                  O 
®Werkboek Talrijk C p. 
24 en 25 ( nr 1, 9 en 10 
niet)                               O 
®Knip en oefen je 
kaartjes van de 
deeltafel van 4.            O 
®Vergeet ook je andere 
tafels niet te blijven 
oefenen.                        O 

Hopelijk zien we jou 
vandaag  terug  !!! 
   

 

taal Thema 8 Andere 
manieren 
®Ontdekplaat op 
Bingeltaken                 O 

Lezen 
®Lees luid terwijl 
iemand naar jou 
luistert in je leesboek 
Talent (met de harde 
kaft) p. 119 en 120      O 

Begrijpend Lezen 
®Talent Werkboek C p. 
59 en 60                        O  

Begrijpend Lezen 
®Talent Werkboek C p. 
61,62 en 63                  O 

 

spelling Woorden met g of ch 
®Print de blaadjes van 
11/5 op de website.   O 
®Lees en begrijp 
spellingweter 21.        O 
®Leer de zes woorden 
met ch uit de 
spellingweter uit je 
hoofd.                           O 

Woorden met gt of cht 
®Print de blaadjes van 
12/5 op de website.    O 
®Lees en begrijp 
spellingweter 26.         O 
®Maak nu de blaadjes 
die je afgeprint hebt.  O 
 
 

Woorden net als brug, 
lach, volgt en licht. 
®Talent Spellingschrift 
Thema 8 les 3 p. 87    O 

Woorden net als brug, 
lach, volgt en licht. 
®Talent Spellingschrift 
Thema 8 les 3 p. 88 ( nr. 
2 niet) en 89 ( nr. 5 
niet)                               O 

 



 

 

®Maak nu de blaadjes 
die je afgeprint hebt.  O 

 

schoonschrift ®Instructiefilmpje 
hoofdletters  O en A op 
Bingeltaken                  O 
®Oefen de hoofdletters 
op je kalkblaadje         O 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 36     O 

Werk dinsdag en woensdag  in je werkboek B  
p. 20, 21 verder af.                                                   O 

®Instructiefilmpje 
hoofdletters  O en A op 
Bingeltaken                  O 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 37     O 

 

W.O. 
 
 
 

Bingeltaak 
Dierenvrienden- Les 1: 
Dierengeluiden 
herkennen 

Bingeltaak 
Dierenvrienden- Les 1: 
Dieren herkennen door 
naar een beschrijving te 
luisteren 

  Bingeltaak 
Dierenvrienden- Les 1: 
Dieren koppelen aan 
een kenmerk 
 
Bingeltaak 
Dierenvrienden-Les 7: 
Beroepen met dieren 
herkennen  

 

 


