
 

 
        maandag 20 april dinsdag 21 april woensdag 22 april donderdag 23 april vrijdag 24  april 

wiskunde: - Opstartdag: info agenda 
op website lezen en 
planning maken met 
papa of mama. 

 

- Bingeltaak week 4 
(maak zeven 
oefeningen) 

- Bingeltaak week 4 
(maak zeven  
oefeningen) 

- Bingeltaak week 4 
(maak zeven 
oefeningen) 

- Bingeltaak week 4 
(afwerken van alle 
oefeningen) 

taal: - Enquete (= vragenlijst): 
Hoe gaat het met jou? 

- Spellingschrift: blz. 67 
en 68 – Maak oefening 
1 tot 4. 

 

- Bingeltaak: 
(maak vier oefeningen) 

- Spellingschrift:  
      blz. 69 – Maak oefening 

5 en 6. 

- Bingeltaak: 
(maak vijf oefeningen) 
 

- Bingeltaak: 
(maak vier oefeningen) 

- Spelling: oefenblad 
woorden met UW-
oefendag 1 (maak de 
eerste kolom op je 
werkblad)  

- Bingeltaak: 
(afwerken van alle oefn.) 

- Spelling: oefenblad 
woorden met UW-
oefendag 2 en 3 (maak 
de tweede en derde 
kolom op je werkblad) 

 

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

Andere:  
- Schrijf een gedicht met als titel: “De paashaas is te dik!”  Minstens 8 regels, met rijmwoorden. Mail het door naar je meester of juf.  
- Zoek een goeie mop en bel eens een klasgenootje op om ze te vertellen. Test eerst op mama/papa/broer, zus, oma, opa,… 
- Teken/maak een kalender vanaf 19 april tot 30 juni. Duid de weekends aan. Tel eens uit hoeveel schooldagen er  

nog zijn. Schrijf in elke week een uitdaging die je wil volbrengen. Mail er een foto van naar meester of juf. 
- Leer eens een liedje. Komt nog van pas op de zeeschool volgend jaar ;-): 

Ik heb een goudvis – Henkie: https://www.youtube.com/watch?v=XZrVp8huonQ 
 

Algemeen: Soms vragen we je om iets door te mailen. En wie weet, misschien mis jij je meester of de juf nu wel een heel klein  
minibeetje. Of heb je grote zorgen die wij wat kleiner kunnen maken… 
Als het echt nodig is kan je ons dus bereiken. En als we gezond zijn en kunnen, zullen we je zeker een antwoord sturen. 
 
mailadres meneer Marc: marc.baert@umbasis.be 
mailadres meneer Jimmy: jimmy.luyckx@umbasis.be 
mailadres juf Els Spruyt: els.spruyt@umbasis.be 
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