
TAKENLIJST DONDERDAG 28 MEI 

 

TAAK 1: Taal p.11-12 + Frans C19 + wiskunde T6L21 verbeteren 

TAAK 2: Wiskunde T7L1 maken (enkel p.1) 

STAP 1: instructiefilmpje bekijken 

https://www.youtube.com/watch?v=0qZqAcwszuQ 

STAP 2: rakkertje p.13 grondig lezen 

STAP 3: werkboek p.1 maken  

STAP 4: oefening op kweetet maken (MOETJE)  

STAP 5: SNAPJEDATJE 

https://www.bookwidgets.com/play/72RC76?teacher_id=5429894455492608  

 

TAAK 3: Contact 19 (afwerken/verbeteren/studeren) 

Je hebt 4 dagen voor deze taak (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag). 

Maak niet alles in één keer. Wat moet je tegen donderdag allemaal doen? 

- Het dialoogje lezen en beluisteren op kweetet. (elke dag één keer) 

- De woordenschat op pagina 99 van jouw handboek vanbuiten leren. 

Herhaal dit elke dag. Je kan de woordenschat op Quizlet inoefenen: 

https://quizlet.com/_8f5v4y?x=1qqt&i=2h6f2z  
- Maak de oefeningen op kweetet tegen donderdag. Deze zijn verplicht.  

- Maak de oefeningen op pagina 65-67. Gebruik hiervoor jouw handboek.  

 

HULPMIDDELEN PER OEFENING 

➢ Luisteroefening p.65: https://drive.google.com/file/d/1omwjx-

yXk_DSJvTmH_yr63tgEPFwhrNS/view?usp=sharing 

➢ Oefening 2 -> handboek p.100 

➢ Oefening 3 -> handboek p.86 

➢ Oefening 4 -> handboek p.100 

➢ Oefening 5 -> handboek p.100 en 60 

➢ Oefening 6 -> handboek p.92 en 96 

➢ Oefening 7 -> handboek p.31-32 

➢ Oefening 1/8 -> geen hulpmiddel 

➢ Oefening 9 -> magje 
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TAAK 4: Gedicht schrijven 

STAP 1: Bekijk het filmpje aandachtig. 

https://photos.app.goo.gl/JcoCNCcbwJCPcXkNA  

STAP 2: Schrijf een naamgedicht en een elfje over jouw papa. 

STAP 3: Stuur de gedichtjes via mail naar de juf.  

 

TAAK 5: WO thema 7 les 2: Leven op het strand en in de zee 

STAP 1: Neem je focusthema 7 van WO. 

STAP 2: Bekijk het filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=NyMRpJgVZJs 

STAP 3: Lees de informatie in het bronnenboek p. 68-69. 

STAP 4: Maak oefening 3, 4 en 5 van je werkboek. (p.2-3) 

Op deze sites vind je info over de zeehond: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_zeehond  

http://www.beesies.nl/animals/zeehond.htm 

STAP 5: Maak het SNAPJEDATJE. 

https://www.bookwidgets.com/play/B28KB8?teacher_id=5429894455492608  

 

 

VRAGENRONDES op de praatbox:  
➢ Van 9 uur tot 10 uur  

➢ Van 14 uur tot 15 uur  
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