
Rekenen: Helena, Raphaël, Rune, Redouan. 
 
maandag 25 mei  We gaan naar school: Klasdag! 

 

dinsdag 26 mei Juf Sigrid (herhaling tot 20) Je werkt in je oefenboek 
BLOK 7. Je maakt p 30 (kijk naar de prenten en schrijf 
de som). P 41 (splitsen) 
 
Juf Christel (getallen tot 100) 
Je werkt in je oefenboek 2de leerjaar BLOK 2. Je maakt 
p 18 uitleg in weekschema, video link aanklikken en 
kijken. 
 

woensdag 27 mei Juf Sigrid (herhaling tot 20) Je werkt in je oefenboek 
BLOK 7. Je maakt p 42. (bewerkingen). 
 
Mama of papa vragen 10 getallen tot 100 
(getallendictee). vb 65, 34, 78, 49,.... Je schrijft ze 
correct op en je denkt na tussen welke twee tientallen 
het ligt. Vb je moet het getal 56 schrijven. 56 ligt tussen 
50 en 60. 
 

donderdag 28 mei Juf Christel (getallen tot 100) 
Optellen en aftrekken van tientallen 
weekschema,link aanklikken en invullen 
 

vrijdag 29 mei Juf Sigrid (herhaling tot 20) Je werkt in je oefenboek 
BLOK 7. Je maakt p 44 en 45.(je kijkt naar de prenten 
en je maakt een som. Soms is het + en soms is het - ) 
 
Juf Christel (getallen tot 100) 
weekschema, link aanklikken en invullen 
 

 
 
 
 
 



Rekenen: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan, Ivan 
 
maandag 25 mei  We gaan naar school: Klasdag! 

 

dinsdag 26 mei Getalbeelden oefenen tot 20. Je kijkt eerst naar het 
filmpje met uitleg over het getalbeeld:weekschema, link 
aanklikken en kijken. 
 
Daarna ga je de getalbeelden oefenen. Zorg dat je je 
oefenblad en stift hebt zodat je het getal kan schrijven. 
Je doet dit met het tweede filmpje. Je kijkt goed naar het 
getalbeeld en je schrijft snel het getal op. weekschema, 
link aanklikken en kijken. 
 
Je werkt in je rekenbundel (blauw) en je maakt P 5-4 
(kleinste en grootste getal aanduiden, getal rij aanvullen, 
cijfers verbinden tot 20) 

woensdag 27 mei Je maakt de oefening rond de getalbeelden: 
weekschema, link aanklikken, maken en verzenden. 
 
Je werkt in je zowiso oefenboek BLOK 5. (oranje 
boek). Je maakt  p 2 en p 3 (tien zak en losse vriendjes, 
getalbeelden). 
 

donderdag 28 mei Je kijkt eerst nog even naar het filmpje. (uitleg van de 
bekjes). weekschema, link aanklikken en kijken. 
 
Daarna werk je in je zowiso oefenboek BLOK 5. 
(oranje boek). Je maakt p 4 en p 5  (getalbeelden, 
<,>,=, getallen verbinden tot 20 ). 
 

vrijdag 29 mei Je kijkt eerst naar een filmpje met uitleg over de nieuwe 
oefeningen. + tot 20 (T + E en E + T). weekschema, link 
aanklikken en kijken. 
 
Daarna maak je de oefening op de PC. weekschema, 
link aanklikken, maken en verzenden. 
 

 
 



 
 


