
 

 
maandag 30 maart dinsdag 31 maart woensdag 1 april donderdag 2 april vrijdag  3 april 

wiskunde: - Vervolg oefenblad 
hoofdrekenen 

- Bingeltaak week 3 
(maak zeven 
opdrachten) 
 

- Vervolg oefenblad 
hoofdrekenen 

- Bingeltaak week 3 
(maak zeven 
opdrachten) 
 

- Oefenblad cijferen 
- Bingeltaak week 3 

(maak zeven 
opdrachten) 
 

- Vervolg oefenblad 
hoofdrekenen 

- Bingeltaak week 3 
(maak zeven 
opdrachten) 
 

- Vervolg oefenblad 
hoofdrekenen 

- Bingeltaak week 3 
(afwerken van alle 
oefeningen) 
 

Taal: - Kladwerk in je 
weekboekje 
schrijven en nakijken 
met iemand. 
 

- Weekboekje netjes 
invullen en je 
tekening/foto’s erbij 
plaatsen. 

- Bingeltaak week 3 
(maak vijf 
oefeningen) 

- Eventueel verder 
afwerken tekening 
weekboekje. 

 

- Bingeltaak week 3 
(maak vijf  
oefeningen) 

- Bingeltaak week 3 
(afwerken van alle 
oefeningen) 

 
------------------------------ Elke dag 1 kwartier lezen. Maar langer mag ook hee ☺. ------------------------------ 

Godsdienst: 
verschillende 
godsdiensten 

https://schooltv.nl/video/de-
synagoge-het-gebedshuis-
van-joden/#q=godsdienst 

 

https://schooltv.nl/video/de-
katholieke-kerk-het-

gebedshuis-van-
katholieken/#q=godsdienst 

 

https://schooltv.nl/video/de-
moskee-het-gebedshuis-van-

moslims/#q=godsdienst 
 

https://schooltv.nl/video/de-
hindoetempel-het-

gebedshuis-van-
hindoes/#q=godsdienst 

 

https://schooltv.nl/video/de-
sjamaan-verhalenverteller-
en-genezer/#q=godsdienst 

 

 
Algemeen: 

 
- Bewegen en rekenen tegelijk: Je zal vast een keer buiten komen. Stap samen in je buurt eens 1 km. Meet thuis eerst hoe groot een stap van 1 

meter is bij jou. Als je dan 1000 van die stappen zet heb je ongeveer 1 kilometer afgestapt. En weet je meteen: 1 kilometer = 1000 meter. Maar 
verder wandelen mag natuurlijk ook. Hou je fit, gezond en volg de regels: hou afstand van andere mensen :-). 
 

- WO en kloklezen samen: https://nl.wikihow.com/Een-zonnewijzer-maken  
Hiervoor heb je wel een tuin of plek nodig waar je de hele dag zon hebt. Doe het dus op een zonnige dag. Extra: Je hoeft echt niet heel vroeg op te 
staan. Als je dit al kan proberen vanaf 12 uur ’s middags tot zonsondergang ben je al goed op weg! 
 

- Allerlei (magjes): In je weekbrief vind je nog allerlei dingen die je kan doen. Maak een leuke foto, doe een sportactiviteit, kleurplaat, bekijk het 
filmpje van de Superhelden…. 
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