Week 3 – 30 maart 2020
Beste ouders en leerlingen van het 2de leerjaar
Jullie hebben samen al bergen werk verzet!
Een hele dikke proficiat aan al die knappe studenten, maar ook een grote pluim voor de mama’s en papa’s die samen
met jullie aan de slag gaan.
Vanaf nu kunnen jullie de volgende planning en alle nodige info vinden via https://www.cade.be/educatief.
Wie zin heeft om nog meer te oefenen, kan hier onderaan vrijblijvend enkele tips vinden.
Wij hopen om snel weer samen met jullie aan de slag te kunnen!
Groetjes
De juffen van het 2de leerjaar
Tip! Als jouw verplichte taakjes gemaakt zijn, kan je vrijblijvend blijven oefenen op de gekende online platformen
zoals Kweetet, Bingel en Scoodle Play.
Tip! Via de bib-box op Bingel, Fundels van de bibliotheek, … heb je voldoende extra leesvoer beschikbaar.
Tip! Via https://www.demaaltafels.be/werkbladen kan je extra blaadjes vinden om op de tafels te oefenen.

Bijlagen (de link staat ook bij de opdracht)
1. Verbetersleutel Blok 5 les 4
2. Verbetersleutel Blok 5 les 10
3. Blok 5 les 2: Gelijk van vorm en grootte
4. Tafelkaart van 6
5. Lied: Tafel van 6
6. Tekst lied tafel van 6
7. Uitleg bij spelling
Wiskanjers – Blok 5
Les
4 en 10: Verbeteren






Jij bent nu juf of meester!
Neem de correctiesleutel van les 4 en les 10 (zie
bijlage1 en 2).
Verbeter jouw gemaakte oefeningen met een groene
pen.
Zet maar een leuke ‘knap’ of ‘proficiat’ onderaan het
blaadje, dat heb je zeker verdiend!

Bladzijde

Oefening

13 – 14
+
42 – 43

1–2–3–4–5
+
1–2–3

12: Gelijk van vorm en grootte





48 – 49 – 50

1–2–3–4

Overloop eerst de extra informatie (zie bijlage 3).
Bekijk de antwoorden nog niet.
Lees de opdrachten in je werkboek.
Belangrijk: Kijk je enkel naar de gelijkvormigheid of
kijk je naar de gelijke vorm én grootte?

Sprongen van 6: Opgelet, nieuwe leerstof!





Zeg de sprongen van 2 – 10 – 5 – 4 – 8 – 3 vlotjes op.
Neem je blad met sprongen erbij.
Lees de sprongen van 6 en probeer ze stilaan ook uit
het hoofd te zeggen.
Oefen vanaf nu dagelijks de sprongen van 2 – 10 – 5
– 4 – 8 – 3 – 6.

Tafelkaart van 6:
 Wanneer je de sprongen van 6 goed onder de knie


hebt, neem je de tafelkaart van 6 erbij (zie bijlage 4).
Oefen in stukjes de tafel van 6: eerst groen, dan
paars, dan rood en nadien alles door elkaar.

Lied tafel van 6:


Laat de muziek maar knallen en zing mee
(zie bijlage 5 en 6)!

Scoodleplay


Maak eerst de taken die klaarstaan.



Onderaan in jouw kast vind je ook het item ‘Trainen’.
Wanneer je op dit icoontje klikt kan je extra
oefenen op de tafels.

Oefen op:
 De maaltafel van 3
 De deeltafel van 3

Verrekijker Spelling – Kijker 6
Les

Bladzijde

Oefening

21: Samenstellingen met au

21

41 – 42






Lees je au-verhaal nog eens. Ken je de au-woorden
al?
Bekijk nog eens de bijlage van vorige week ‘extra
uitleg spelling’.
Maak nadien de oefeningen in je werkboek.

22: Au of ou? Auw of ouw?





22

43

Lees je au-verhaal nog eens. Ken je de au-woorden
al?
Bekijk nog eens de bijlage van vorige week ‘extra
uitleg spelling’.
Maak nadien de oefeningen in je werkboek.




Kweetet

Kijker 6 – Les 21
Kijker 6 – Les 22

Verrekijker Taal – Kijker 6
Les

Bladzijde

Oefening

6: Ik kan een verhaal schrijven.

14 – 15
of
16 – 17

1–2–3–4
of
6 – 7 – 8 – 9 – 10






Lees de gedichten.
Kies er eentje uit en los de bijhorende
oefeningen op.
Indien je de oefeningen van beide gedichten
graag wil maken, mag dat uiteraard ook.
Opgelet! Oefening 5 en 11 maken we later in de
klas.

Schooltv - poëzie
 Wie zin heeft kan een kijkje nemen naar dit


filmpje over gedichten.
Dit is een extraatje.

Kweetet
 Dit is een extraatje, dit mag je maken.

https://schooltv.nl/video/huisje-boompjebeestje-poezie/#q=poezie
Werkt de link niet?
 https://schooltv.nl/
 Typ in de zoekbalk: Poëzie
 Kies het filmpje van ‘Huisje
Boompje Beestje’.
Kijker 6 – Taalwijs 2

Week 2 – 23 maart 2020
Beste ouders en leerlingen van het tweede leerjaar
Hopelijk is de eerste week voor jullie allemaal wat meegevallen?
We hebben via de online platformen gezien dat jullie al knap gewerkt hebben, goed zo!
Denken jullie eraan om ook elke dag te blijven lezen?
In bijlage zenden wij jullie de planning voor week 2. Ga ervoor jongens en meisjes!
Heel veel succes, weet dat wij erg trots zijn op jullie.
Groetjes
De juffen van het tweede leerjaar
Tip! Annelies (2B) maakte via Scratch zelf een spelletje om de tafels in te oefenen.
Om aan het bijhorende beloningsspelletje te kunnen, speel je dit best via laptop of vaste pc.
Nemen jullie ook een kijkje? https://scratch.mit.edu/projects/370363875

Wiskanjers – Blok 5
Les

Bladzijde

Oefening

1 en 5: Verbeteren

3–4–5
+
17 – 18

1–2–3–4–5
+
1–2–3–4

13 – 14

1–2–3–4–5







Jij bent nu juf of meester!
Neem de correctiesleutel van les 1 en
les 5 (zie bijlage).
Verbeter jouw gemaakte oefeningen met
een groene pen.
Zet maar een leuke ‘knap’ of ‘proficiat’
onderaan het blaadje, dat heb je zeker
verdiend!

4: De deeltafel van 3




Eerst oefen je met de kleine kaartjes.
Daarna maak je pas deze oefeningen in
het werkboek (zie bijlage voor meer
uitleg).
Als je kan bekijk je voor de start ook
even het filmpje via deze QR-code:

Of via deze link:
http://www.wiskanjerfilmpjes.be/moovs/d
e-deeltafel-van-3/

10: Meten en tekenen




42 – 43

1–2–3

Gebruik een meetlat.
Wees nauwkeurig!
Bekijk voor de start even het filmpje via
deze link:
http://www.wiskanjerfilmpjes.be/moovs/m
eten-en-tekenen-tot-op-een-centimeternauwkeurig/

Meetboekje
 Vul dit in zowel voor een dag in de week,

9

als een dag in het weekend. (zie bijlage)

Scoodleplay

Oefen op:
 De deeltafels van 2, 4, 5, 8
en 10.
 Aftrekken tot 100 met 3
termen.

Verrekijker Taal – Kijker 6 ENKEL VOOR KLAS 2C
Les
1: Ik kies een gedicht…






Oefening

2–3

1–2–3–4

4–5

1–2–3–4–5
–6

Lees alle gedichtjes.
Welk gedicht vind jij het mooist?
Vul de oefeningen in over jouw gekozen
gedicht.

2: Ik kan een gedicht begrijpen.


Bladzijde

Lees het gedicht.
Gek hé? Een varkentje samen met een
vogeltje wordt plots een vargeltje.
Los de oefeningen op.

Verrekijker Taal – Kijker 6 VOOR IEDEREEN
Les

Bladzijde

Oefening

5: Ik kan vertellen waarover de gedichten
gaan.

11 – 12 – 13

1–2–3–4–5
–6–7–8



Lees telkens het gedicht en los de
bijhorende oefeningen op.

Kweetet
 Dit is een extraatje, dit mag je maken.

Kijker 6 – Woordenschat 1

Verrekijker Spelling – Kijker 6
Les
20: Woorden met au




Bladzijde

Oefening

20

38 – 39

Lees eerst de info vanuit het Loepje (zie
bijlage).
Luister naar het lied (zie bijlage) en
maak de invuloefening.
Maak nadien ook de oefeningen in je
werkboek.

Kijker 6 – Les 20

Kweetet

Week 1 – 16 maart 2020
Wiskanjers – Blok 5

Les

Bladzijde

Oefening

1: De maaltafel van 3

3–4–5

1–2–3–4–5

17 – 18

1–2–3–4

● Eerst oefen je de sprongen.
● Dan met de kleine kaartjes.
● Daarna maak je pas deze
oefeningen in het werkboek
(zie bijlage).
5: Meter, decimeter en centimeter
● Gebruik een meetlat.
● Gebruik de deuropening als
voorbeeld voor 1 meter bij
oefening 3 en 4.

Meetboekje

6

● Gebruik een meetlint of een
stukje touw.
● Weet je nog hoe groot dit
was bij jouw geboorte?
Scoodleplay

Oefen op:
● De maaltafels van 2, 4, 5, 8 en 10.
● Optellen tot 100 met 3 termen.
● Herhaling optellen en aftrekken tot
100 zonder brug.

Verrekijker Spelling – Kijker 6

Les

Bladzijde

Oefening

19: Woorden met au

19

36 – 37

● Lees het au-verhaal en maak
daarna de oefeningen.
Kweetet

Kijker 6 – Les 19

