
Dinsdag, 2 juni 2020 

- TAAL: 

Thema 8: les 18: onweerstaanbare woorden  

 Lees de woordenlijst en de verklaringen aandachtig. (zie bijlage 1)  

 Maak oef. 1-7 WB p. 93-96 (de oefeningen met het symbooltje ervoor zijn 

magjes)  

 

LEZEN: 10 minuten in een boek naar keuze  

 

- REKENEN: herhaling: de wijzerklok 

 Bekijk op Bingel het instructiefilmpje  di 02/06: de wijzerklok aflezen tot op 5 

min. .  

 Maak de oefeningen (zie bijlage 2)  

 Maak de volgende oefening op Bingel: 

 Di 02/06: de tijd aflezen: het uur, het halfuur en het kwartier.  

 

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : di 02/06: de hoofdletter E.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter E.  

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : di 02/06: de hoofdletter F .  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter F.  

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

Woordenschat thema 8 

 

 

 



Bijlage 2 

 

 

 

 



Woensdag 3 juni 2020 

- TAAL:  

Thema 9: les 1: kennismakingsactiviteit  

De titel van het nieuwe thema is ‘Op een onbewoond eiland’.  

 Ontdekplaat:  

Verken minstens 25 minuten het nieuwe thema via de ontdekplaat van thema 9. 

(zie bingeltaak  woe. 03/06: ontdekplaat)  

 

LEZEN: 10 minuten in een boek naar keuze  

 

- REKENEN: les 96: tijdsduur 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel: woe 03/06  

 Maak de oef. 1-3 WB (deel B) p. 22  

 Maak de volgende oefening op Bingel: 

 Woe 03/06: tijdsduur berekenen in halfuur, kwartier en minuten (per 5) 

binnen een duur.  

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : woe 03/06: de hoofdletter G.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter G.  

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : woe 03/06: de hoofdletter H.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter H.  

 

 

 

 

 



- BEELDOPVOEDING   

           Doodle art / droedelen  

 Wat is droedelen? 

Droedelen (Engels doodle) is een vorm van schetsen/tekenen zonder of met duidelijk 

doel, door iemand wiens gedachtes elders zijn. Het zijn krabbels gemaakt vanuit 

het onderbewuste. Vaak zijn het eenvoudige tekeningen, soms groeien ze uit tot 

uitgebreide patronen. 

 Aan de slag!  

Teken met potlood eerst een figuur op een gekleurd papier en knip uit. Plak met een 

lijmstift de vorm op een mooi contrasterende kleur papier/karton. 

Indien je geen gekleurd papier hebt, neem je een wit. Dit lukt ook!  

Hieronder zie je een stappenplan, het is eigenlijk alleen wat lijnen zetten en de 

vlakjes "indoodelen". Niet teveel nadenken dus, laat het gewoon los !  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbewuste
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patroon_(vorm)


Donderdag, 4 juni 2020 

- TAAL:  

Hoe herken ik een werkwoord? 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel: do 04/06: Hoe herken ik een werkwoord? 

 

 Maak  de oefeningen. (zie bijlage 3)  

-  REKENEN: E X HTE 

 Bekijk op Bingel het instructiefilmpje  do 04/06: vermenigvuldigen met splitsen 

en verdelen.  

 Neem je werkboek erbij en volg het instructiefilmpje me via onderstaande link: 

https://drive.google.com/open?id=1QhHbvL3n9r7tDU9ut-5GlY4nIxkWKkBI 

Maak oef. 1 t.e.m. 5 WB (deel B) p. 45-46  

 Oef. 6, 7 en 8 zijn  magjes.  

 

- W.O.: thema 8 

 Lezen bronnenboek blz. 96 t.e.m. 97 (enkel hoofdstuk 1: Hoe maken we het 

klaar?)  

 Werkboek blz. 5-6 

Opgelet: schrijf op blz. 6 onder ‘mijn top 3’ je drie lievelingsgerechten.  

 Werkboek blz. 7  

Extra is een MAGJE 

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : do 04/06: de hoofdletter I.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter I.  

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : do 04/06: de hoofdletter J.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter J.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1QhHbvL3n9r7tDU9ut-5GlY4nIxkWKkBI


Bijlage 3 

 

 



 

 

 



Vrijdag, 5 juni 2020 

- TAAL:  

Hoe herken ik een werkwoord? 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel: 05/06: hoe herken ik een werkwoord?  

 Maak de oefening. (zie bijlage 4)  

Voorbeeld: Z -> zwemmen, zagen, zingen, …  

 

LEZEN: 10 minuten in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  de omtrek van een vlakke figuur 

 Beluister eerst het instructiefilmpje via de link hieronder:                                                               

Alleen de uitleg over de omtrek is nu belangrijk!  

https://www.youtube.com/watch?v=BF2ZIWzFHW8   

 Druk bijlage 5 af en maak de oefeningen.  

 

- SCHOONSCHRIFT 

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : vr 05/06: de hoofdletter K.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter K.  

 Bekijk het instructiefilmpje op Bingel : vr 05/06: de hoofdletter L.  

 Schrijf 2 rijtjes de hoofdletter L.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF2ZIWzFHW8


Bijlage 4 

 

 

 



Bijlage 5 

 

 


