4de leerjaar: 4 mei tot 8 mei
Hieronder vinden jullie de taken die in de week van 4 mei tot 8 mei afgewerkt moeten
worden. Op het einde van de week volgen de correctiesleutels. De lessen die gemaakt
werden, dienen dus ook verbeterd te worden.

LET OP : MOET MAG
Maandag 4 mei
Wiskunde: Kommagetallen tot op één honderdste (1h)
1) Volg de uitgeschreven instructie heel aandachtig in het extra document.
(Zie website www.hetblavierke.be ‘Kommagetallen tot 1h instructie en
oefeningen’)
2) Maak de oefeningen van het extra document uit stap 1.
Taal: Thema 6 les 15: Exacte betekenissen
1) Lees de woordenschat van thema 6 minstens 2x heel aandachtig.
(Zie website www.hetblavierke.be (Taal woordenschat thema 6)
2) Lees in je wb. p. 113 de taalweter. Markeer de belangrijke woorden.
3) Maak in je wb. p.112 – 115 oefening 2 tot 9.
Gebruik het extra blad met de woordenschat!
Schrift: hoofdletter U
1) Bekijk het filmpje van de hoofdletter die je gaat oefenen. (Zie Bingel taak)
2) Maak de hoofdletter 2x in de lucht en 2x op de tafel met je vinger.
3) Oefen de hoofdletter en de kleine letter in op het extra blaadje.
4) Ga nu op zoek naar de hoofdletter in je werkboekje van schrift en maak de
oefeningen die erbij horen.
! SCHRIFT = NETJES WERKEN ! Denk ook aan een goede zit-en schrijfhouding! ;-)

Muzische vorming: Kaart Moederdag deel 1
Op zondag 10 mei vieren we Moederdag. Vandaag knutselen we het kaartje alvast.
1) Vouw een blad mooi in de helft. Dit is de kaart.
2) Knip enkele hartjes uit gekleurd papier OF knip enkele hartjes uit wit papier en
kleur ze in met verschillende kleurtjes.
3) Schik de hartjes op een mooie manier vooraan op de kaart zodat het op een ballon
lijkt en kleef ze vast.
4) Kleef tenslotte het touwtje van de ballonnen erop. (Als je geen touwtje hebt, kan
je dit ook zelf tekenen.)

Dinsdag 5 mei
Wiskunde: Kommagetallen tot 1 d
We kunnen 1 geheel ook verdelen in duizend gelijke delen. één deeltje daarvan is dan
1/1000 of één duizendste. Hoe we deze getallen schrijven, leer je in de filmpjes.
1) Bekijk dit instructiefilmpje op Bingel. ‘Kommagetallen tot d voorstellen.’
2) Bekijk ook dit instructiefilmpje. ‘Kommagetallen ordenen.’
3) Lees en oefen het onthoudblad van de kommagetallen in.
( Zie website www.hetblavierke.be ‘Onthoudblad kommagetallen’)
4) Los de oefeningen op. ( Zie website www.hetblavierke.be ‘kommagetallen tot 1d’)
Spelling: Thema 7 les 10: woorden net als ‘kwartier’.
1) Wb. p. 79: Deze 3 afbeeldingen stellen een kort verhaaltje over. Bekijk ze
aandachtig en vertel in je eigen woorden wat er gebeurt zou kunnen zijn.
2) Lees spellingweter 1 : wb. p. 113.

3) Maak de oefeningen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 en 8.
WO: Thema 8 les 5: Chatsessie met de webcam.
1) Lees p. 108 in je bronnenboek 2x heel aandachtig.
2) Maak oefening 1 ‘Veilig chatten met de webcam’ in je wb. p. 14.
Muzische vorming: kaart moederdag deel 2
Gisteren maakte je het kaartje voor moederdag. Vandaag schrijven we dit versje er zo
netjes mogelijks in.
Recept van de liefste mama van de hele wereld
Eerst neem je een grote kom.
Liefde met zachtheid roer je om.
Een lepel vol humor, een snuifje geluk,
een paar druppels geduld, ’t kan niet meer stuk.
Een beetje vriendschap voor een goed beslag.
Even proeven, mmmm, het wordt een super leuke dag!
Nog een snuifje kusjes erbij.
Knuffelende snoetjes in die brij.
Mengen, draaien en kneden maar.
En nu is mijn liefste mama klaar!
Een dikke zoen
Van jouw kapoen.

Woensdag 6 mei
Wiskunde: Herhalingsles kommagetallen
1) Bekijk het instructiefilmpje op Bingel ‘kommagetallen ordenen’ en ‘Kommagetallen
tot d’.
2) Lees het onthoudblad van kommagetallen 2x aandachtig!

3) Maak de oefeningen.
(Zie website www.hetblavierke.be ‘Herhalingsles kommagetallen tot 1d)
Taal: Thema 7 Astuwel en dankublieft : ontdekplaat + les 3: Morgen was het feest. deel
1
1) Verken de ontdekplaat van thema 7 minstens 25 minuten. (Zie Bingeltaak) en
maak de woordzoeker ‘Aan tafel!’
(Zie website www.hetblavierke.be ‘woordzoeker Aan tafel’
2) Hier zie je de covertekening van het leesboekje dat bij ons nieuwe thema hoort.
Beantwoord de vraagjes mondeling.

De titel van het nieuwe themaboek is ‘Morgen was het feest’. Vreemde titel,
vinden jullie niet? De persoonsvorm ‘was’ staat in de verkeerde tijd. Beter zou zijn:
Morgen IS het feest. OF Gisteren WAS het feest.
De auteur is Toon Tellegen. Hij is een Nederlandse schrijver én arts. In de meeste
verhalen die hij voor kinderen schrijft, spelen dieren de hoofdrol. Veel van zijn
verhalen zijn een beetje vreemd: grappig en soms droevig tegelijk.
3) Neem je werkboek C van taal op p.5. Lees deel 1 van het verhaal en los de
oefeningen a, b, c en d op.

Schrift: hoofdletter Y
1) Bekijk het filmpje van de hoofdletter die je gaat oefenen. (Zie Bingel taak)
2) Maak de hoofdletter 2x in de lucht en 2x op de tafel met je vinger.
3) Oefen de hoofdletter en de kleine letter in op het extra blaadje.
4) Ga nu op zoek naar de hoofdletter in je werkboekje van schrift en maak de
oefeningen die erbij horen.
! SCHRIFT = NETJES WERKEN ! Denk ook aan een goede zit-en schrijfhouding! ;-)

Donderdag 7 mei
Wiskunde: Kommagetallen cijferend optellen deel 1
1) Bekijk het instructiefilmpje op Bingel ‘cijferend optellen met kommagetallen’.
Je schrijft de getallen zo onder elkaar dat de eenheden onder de eenheden staan,
de tienden onder de tienden,… !
2) Maak de oefening 1, 2, 3a en 3b. (Zie website www.hetblavierke.be
‘Kommagetallen cijferend optellen’
Werk met potlood!
Taal: Thema 7 les 3: Morgen was het feest deel 2
1) Lees deel 2, 3 en 4 van het verhaal en los de vragen op. Wb. p. 6-9
2) Wb. p. 10 oefening 5: Is het verhaal fictie of non-fictie?
fictie = verzonnen / niet echt gebeurd.
Non-fictie= niet verzonnen / waargebeurd.
Geef enkele voorbeelden uit de tekstfragmenten om jouw keuze uit te leggen.

WO: Thema 8 HEI, HALLO! herhaling
Vanaf nu ga je thema stap voor stap herhalen omdat het volledig af is. Het is de bedoeling
dat je het echt gaat inoefenen alsof er een toets zou volgen in de klas. Volgende week kun
je testen of je goed herhaald hebt door het herhalingsblad en de oefentoets te maken.
1) Les 1 met oorbeschermers naar het popconcert
bronnenboek p. 97 – 99 grondig lezen
werkboek p. 1+2 grondig lezen
werkboek p. 3 kennen

Vrijdag 8 mei
Wiskunde: Kommagetallen cijferend optellen deel 2
1) Maak de oefeningen 3c, 3d, 4 en 5. (Het vervolg van de werkblaadjes van gisteren.)
Werk met potlood!
Taal: Thema 7 les 4: Dierenmanieren deel 1
In de vorige les lazen jullie fragmenten uit het verhaal ‘Morgen was het feest’. Jullie
maakten kennis met enkele dieren die zich soms vreemd gedroegen.
Welke rare manieren ontdekten jullie bij:
>de beer?
(Hij bakte voor iedereen een taart maar at ze allemaal zelf op, om zich ervan te verzekeren
dat ze lekker zouden zijn.)
> de uil? (Hij nodigde alle dieren uit met een nogal onbeleefd bevel: iedereen komt!)
> de mier? (Die viel onaangekondigd binnen, om dan schaamteloos de allerlaatste
beukennoot van de eekhoorn op te smikkelen.)
Lijken die manieren een beetje vreemd? Toch had elk dier de beste bedoelingen. Ook échte
dieren hebben trouwens soms vreemde manieren en gewoonten.
1) Lees de informatieve teksten over de vlinder en de flamingo. Wb. p. 11 + 12
Los ook telkens de vraagjes op.
WO: Thema 8 HEI, HALLO! herhaling
1) Les 2 Over luidsprekers en microfoons.
bronnenboek p. 100-101 grondig lezen
werkboek p. 5 kennen

MAG:
1) Aansluitend bij de bovenstaande lessen, staan er op Bingel nog extra taken klaar.
Deze mogen gemaakt worden, maar dit moet niet.
2) Op de website van PLANTYN worden dagelijks zinvolle dagtaken per leerjaar gepost
mét correctiesleutel https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis

3) Actualiteit is ook belangrijk. Daarom raden we ook aan om dagelijks het
kindernieuws ‘Karrewiet’ op Ketnet te bekijken.
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

