Week 3 – 30 maart 2020
Lieve leerlingen
We zijn reeds 2 weken ver... en het leven in afzondering begint wat te wennen...
We beginnen meer en meer te genieten van de kleine dingen in het leven : een uitstapje naar de
supermarkt, op berenjacht, genieten van het zonnetje op ons gezicht...
Maar waar we helemaal vrolijk van worden, is het enthousiasme waarmee velen onder jullie aan de slag
gaan met hun taken. We zagen knappe resultaten op Scoodle en Kweetet. De replica's die jullie maakten
van de schilderijen waren hilarisch! En heel wat minecraft - selfies waren erg mooi en herkenbaar.
Steek deze selfie in je huiswerkmap. Eenmaal we terug naar school mogen,
maken we in de gang een
klasfoto met al jullie tekeningen !
Hier nog wat aanvulling bij enkele taken van vorige week :
- Vergeet je actuakennis niet te testen met deze quiz : https://www.ketnet.be/quiz/de-actuaquiz-vankarrewiet
- Tijd om nog eens juf of meester te spelen ! In bijlage vinden jullie de correctiesleutels van jullie
opdrachten van vorige week. Neem je groene balpen en duik in de huid van je leerkracht. Wees minstens
even streng (of lief) als jouw juf of meester.
- De grote WO - taak over de Europese Unie moet op het einde van deze 3e week klaar zijn en
doorgestuurd worden naar je leerkracht.
- In bijlage vinden jullie ook de woordkaartjes van Frans. De nieuwe vocabulaire van unité 13 kan je hier
goed mee oefenen !
Ook voor de komende week hebben wij weer heel wat nieuwe taken voor jullie voorbereid. In bijlage kan je
de opdrachten terugvinden. Je zal zien dat deze aangeduid zijn met een prentje, dit geeft aan of het om
een moetje (=verplicht) of een magje gaat. Bepaalde oefeningen zijn dus verplicht, andere zaken zijn leuke
aanvullingen.
Alle taken vind je ook terug op https://www.cade.be/educatief . Daar kan je heel gemakkelijk doorklikken
naar de nodige documenten...
Vergeet niet voor deze laatste schoolweek een planning te maken in je agenda volgens de regels van de
kunst !
We merken dat heel wat leerlingen de hulplijn naar hun leerkracht hebben gevonden. Zalig! Lesgeven en
dingen uitleggen aan jullie is toevallig onze hobby...

Lieve groet,
juf Laurien, juf Lisa, meester Jan, juf Liesbeth, juf Sophie en juf Kirsten

Bijlagen
1. SP - correctie
2. Frans – correctie
3. Frans – kaartjes vocabulaire U13 – U20
4. Wi - correctie
5. Paaskoekjes

= moetje

= magje

SOCIALE VAARDIGHEDEN
o We maken ons eigen mopjesboek met de klas. Stuur maandag of dinsdag je beste
grap door naar je leerkracht. Woensdag krijgen jullie alle mopjes gebundeld.
Dat wordt lachen, gieren, brullen op 1 april…
o Zet je de helden van de zorg mee in de bloemetjes ? Applaudisseren om 20 uur,
een witte vlag hijsen, een bemoedigend telefoontje aan iemand die jij kent die in
de zorg werkt…
Het geeft hen zeker een duwtje in de rug !

BEELD / MEDIA
o Schrijf je naam met foto’s
Ga op zoek in of rond het huis naar de letters van je naam.
Eerst lijkt dit wat moeilijk, maar geef niet meteen op. Voor deze opdracht is
verbeelding erg belangrijk. Hoe beter je gaat kijken, hoe meer letters je plots in je
omgeving ziet verschijnen!

o

Foto - pictionary
Beeld iets uit en trek er een foto van. Stuur deze door naar je leerkracht. Volgende
week sturen we alle foto's naar je klasgenoten. Kunnen zij raden wat jij aan het
uitbeelden bent?

BEWEGING
o

Zorg dat je dagelijks in beweging bent !
Onze turnjuffen maakten een lijst vol bewegingsideetjes. Ga hier zeker eens kijken
voor leuke ideeën…

SPELLING
o

Hulp:
 Loepje
 Stam: https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/de-stam-van-eenwerkwoord
 Werkwoorden t.t.: https://www.xnapda.be/filmpjes/5deleerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd
 Werkwoorden v.t.: https://www.xnapda.be/filmpjes/5deleerjaar/werkwoorden-de-verleden-tijd

o

Kijker 5, les 10
 oef. 22
 oef. 23
Kijker 5, les 11
 oef. 24
Kijker 5, les 12
 oef. 25

o
o

FRANS
o
o

o

Er staat een Bingeltaak klaar : https://www.bingel.be/bingel/login/
Maak MPC U13, p. 3 + 4
! Je maakt enkel de bovenste oefening van elke bladzijde. Dit is
inoefening van je vocabulaire.
De onderste oefeningen (mon/ma/mes en la négation) zijn nieuwe
leerstof. Deze maak je niet.
Cahier p. 49, ex. 5, 6, 7, 8

WISKUNDE
o
o
o

Er staat een ScoodlePlay – taak klaar : https://www.scoodleplay.be/
Wiskundeboek blok 6
 Les 1 (blz. 4, 5) : oef. 2, 3, 4, 5
Bundel blok 3, p. 37 t.e.m. 52
 Hulp :
Scan de QR-code als je iets niet begrijpt, een instructie wordt dan gegeven.

WO
o

o

Computertaak EU: https://de-europese-unie.webkwestie.nl/homepage
 Volg de stappen. Heb je geen PowerPoint, kan je altijd het programma
gebruiken dat je in de ICT-les ook hebt gebruikt: https://nl.libreoffice.org/
 Lees de inleiding, opdracht, werkwijze,…
 Tegen 3/04
Karrewiet
 Kijk elke dag : https://www.ketnet.be/karrewiet
 Doe op het einde van de week de quiz.

NEDERLANDS
o

o
o

Er staat een Kweetet – taak klaar : https://www.kweetet.be/
Hulp :
 https://www.youtube.com/watch?v=QElUXGwR7L8
 https://www.youtube.com/watch?v=j3Qih2A5aqc
10 min. lezen per dag
Begrijpend lezen : paaskoekjes bakken
 Hulp : zie recept in bijlage

Week 2 – 23 maart 2020
Oplossingen week 1
Oplossingen Frans
Oplossingen spelling
Oplossingen wiskunde Blok 1 – taak t.e.m. 8


Sociale vaardigheden:
o Maak een kaartje (digitaal/op papier) en stuur het op naar iemand die wat
gezelschap kan gebruiken… Deze persoon zal het fijn vinden dat jij aan hem / haar
denkt.
o Verzin één anti-verveelopdracht voor je klasgenoten.
Stuur de opdracht door naar je leerkracht.



Beeld / media:
o Kies hieronder een schilderij en doe het na. Je moet zelf een rol innemen op je foto,
maar mag ook gebruik maken van figuranten en decor. Stuur een foto van je
nabootsing door naar je leerkracht.

o

Teken een minecraft – selfie van jezelf en stuur er een foto van door naar je
leerkracht. Benieuwd of we een mooie klasfoto kunnen samenstellen…
https://artprojectsforkids.org/minecraft-self-portraits/

Beweging :
o

Het is heel belangrijk dat je lichaam niet in panne valt door het binnen zitten.
Start ’s morgens regelmatig met ochtendaerobic :
 https://www.youtube.com/watch?v=UlonIF7WN50&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=rDb1hvT2BCk&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=_z39EPt2cTc&feature=youtu.be



Spelling:
o Kijker 5, les 9
 oef. 19
 oef. 20
o Hulp:
 Loepje



Frans:
o Woordenschat unité 13
 Luister naar de uitspraak op Bingel
 Je comprends… : livre unité 13, p. 55
 Maak MPC U13, p. 1+2
 Cahier p. 47, ex. 2
o Werkwoord avoir
 Hulp:
 Avoir : https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoordavoir-inoefenen-franse-vormen-erbij
 Avoir: https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoordavoir-inoefenen-zonder-franse-vormen-erbij
 Livre unité 13, p. 55
 Cahier p. 47, ex. 1



Wiskunde:
o Er staat een ScoodlePlay – taak klaar : https://www.scoodleplay.be/
o Wiskundeboek blok 5
 Les 15 (blz. 65 – 66) : oef. 1, 2, 3, 4, 5
o Bundel blok 2, p. 21 t.e.m. 36
 Scan de QR-code als je iets niet begrijpt, een instructie wordt dan gegeven.



WO : computertaak Europese Unie
o EU: https://de-europese-unie.webkwestie.nl/homepage
 Volg de stappen. Heb je geen PowerPoint, kan je altijd het
programma gebruiken dat je in de ICT-les ook hebt gebruikt:
https://nl.libreoffice.org/
 Lees de inleiding, opdracht, werkwijze,…
 Tegen 3/04
o Karrewiet
 Kijk elke dag : https://www.ketnet.be/karrewiet
 Doe op het einde van de week de quiz.



Nederlands
o Er staat een Kweetet – taak klaar : https://www.kweetet.be/
o 10 min. lezen per dag
o Schrijf ‘een elfje’ over Corona. Stuur het door naar je leerkracht.
 Hulp : De 11 woorden worden als volgt verdeeld:
 de eerste dichtregel: één woord
 de tweede regel: twee woorden
 de derde regel: drie woorden
 de vierde regel: vier woorden
 de vijfde regel: één woord, dat het gedicht samenvat.

Week 1 – 16 maart 2020
Elke maandag krijgen jullie een mail met taken van ons. Die moeten jullie maken tegen vrijdag tenzij er een datum bij
staat.
Maak elke week op maandag een planning in je agenda.
Probeer zelfstandig te werken. Je krijgt filmpjes en hulpmiddelen aangeboden. Is er echt iets niet duidelijk, mail dan
naar je juf / meester.
Er wordt een correctiesleutel doorgestuurd op 23/03 zodat jullie zelf kunnen verbeteren. Als je een fout maakt,
doorstreep je dit en probeer je nadien de oefening een 2de keer te maken.
taken:
-

-

-

-

Sociaal:
o Bel je oma / opa minstens 2 keer deze week om een babbeltje te doen
Beeld:
o Maak een digitale collage (of een collage op een grFrans:oot blad en trek er een foto van)
met je bezigheden deze week, stuur ze naar je leerkracht op vrijdag 20 maart.
o Cahier révision ex. 2, 4, 5, 6 et 7
o Hulp:
▪ https://www.youtube.com/watch?v=wXxD26zxoLc
▪ https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre-inoefenen-fransevormen-erbij
▪ https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre-inoefenen-zonderfranse-vormen-erbij
▪ Livre p. 34-35, 43 et 46
WO :
o computertaak Europese Unie
▪ EU: https://de-europese-unie.webkwestie.nl/homepage
∙
Volg de stappen. Heb je geen PowerPoint, kan je altijd het programma
gebruiken dat je in de ICT-les ook hebt gebruikt: https://nl.libreoffice.org/
∙
Lees de inleiding, opdracht, werkwijze,…
∙
Tegen 3/04
o Karrewiet
▪ Kijk elke dag
▪ Doe op het einde van de week de quiz
▪ https://www.ketnet.be/karrewiet
Wiskunde
o Maak je taak op ScoodlePlay (beschikbaar vanaf dinsdag)
o bundel blok 1 p. 5 t.e.m. 20
▪ Scan de QR-code als je iets niet begrijpt, een instructie wordt dan gegeven.

Spelling
o Kijker 5:
▪ Les 7, oef. 16
▪ Les 8, oef. 18
o Hulp:

-

▪ Loepje
▪ Verdubbelen: https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/verdubbelen
▪ Verenkelen: https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/verenkelen
▪ Verdubbelen en verenkelen: https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/verenkelenen-verdubbelen
Nederlands
o Lees elke dag minimum 10 minuten in een boek / strip.

