
Rekenen: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan, Ivan 
Maandag 22 juni klasdag! 
Dinsdag 23 juni Je maakt een werkblad met bewerkingen tot 20. Plus 

oefeningen. (blad gekregen in de klas) 
 
Zowiso BLOK 5 p 30 (oranje boek).  
 
Je herhaalt nog even je min kaarten tot 10 (oranje 
kaarten). Indien je ze niet hebt kan je oefenen via de link. 
zie weekschema, link, oefenen. 
 
Je kijkt naar de uitleg film: Bewerkingen tot 20 (min 
oefeningen). zie weekschema, link, kijken. 

Woensdag 24 juni Je kijkt naar de uitleg film: Bewerkingen tot 20 (min 
oefeningen). zie weekschema, link, kijken. 
 
Je gaat nu zelf oefenen met je oefen stift en je oefenblad. 
 zie weekschema, link, oefenen.  (rechts bovenaan op het 
woord PRESENTEREN drukken) . 
 
Zowiso BLOK 5 p 31 (oranje boek).  

Donderdag 25 juni Je maakt een oefening rond geldrekenen. (blad gekregen 
in de klas). 
 
Je gaat nu zelf oefenen met je oefen stift en je oefenblad. 
 zie weekschema, link, oefenen.  (rechts bovenaan op het 
woord PRESENTEREN drukken) . 
 
Zowiso BLOK 5 p 19 (oranje boek).  plus tot 20 

Vrijdag 26 juni Je gaat de bewerkingen oefenen op de PC:  zie 
weekschema, link, oefenen. 
 
Nadien maak je de oefening in je boek. 
Zowiso BLOK 5 p 21  (oranje boek). 

Maandag 29 juni Je gaat de bewerkingen oefenen op de PC:  zie 
weekschema, link, oefenen. 
 
Nadien maak je de oefening in je boek. 
Zowiso BLOK 5 p 26 en 27  (oranje boek). 

Dinsdag 30 juni Zowiso BLOK 5 p 10 en 11  (oranje boek). (de helft en 
het dubbel) 



Rekenen: Helena, Raphaël, Rune, Redouan 
Maandag 22 juni klasdag! 
Dinsdag 23 juni juf Sigrid: getallen tot 100. Bij wel tiental ligt het getal het 

dichtst?  zie weekschema, link, maken en verzenden. 
 

Woensdag 24 juni Juf Sigrid: geldrekenen. Heb ik genoeg? zie weekschema, 
link, maken en verzenden. 
 

Donderdag 25 juni Juf Sigrid:  geld rekenen tot 5O euro.  zie weekschema, 
link, maken en verzenden. 
 

Vrijdag 26 juni Juf Sigrid: Bewerkingen (tientallen + tientallen) zie 
weekschema, link, maken en verzenden. 
 

Maandag 29 juni Juf Sigrid: getallen ordenen van laag naar hoog. zie 
weekschema, link,oefenen. 
 

Dinsdag 30 juni Juf Sigrid: sprongen van twee oefenen tot 40.  zie 
weekschema, link,oefenen. 
 
sprongen van 10 oefenen tot 100. zie weekschema, 
link,oefenen. 
 
Afscheidsfilmpje: Juf Christel en juf Sigrid: zie link 
weekschema 

 
 
 


