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DAGTAAK 10 

Hallo, 

Een nieuwe week met een nieuwe taak. We zijn ondertussen al aan taak 10! Veel plezier ermee! 

 

VAK TAAK Klaar? 
 

 

Spelling:  Huistaak 5 
Even opfrissen 
Kruisende woorden 
Leesopdracht 
 
 
 

 

 

 

Rekenen: Positietabel en hoofdrekenen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WO: De fiets van Nicolas 
 
 
 
 
 

 

 

Burpee challenge 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.leerleefbeleef.be/
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Dagboek van ______________________ 
Zie je de lente al? Hoe zie je dat precies? 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
Je mag het ook tekenen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.leerleefbeleef.be/


Naam:  Datum: 
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Thema 3 Zweven of beven huistaak

Hier oefen ik op:
■■ woorden met moeilijke kopjes of staartjes schrijven;
■■ woorden met ch of g schrijven.

Worst met erwten

■■ De letters staan door elkaar.
■■ Schrijf de woorden goed op.
■■ Begin met de vetgedrukte letter.

  

  

  

  

  

  

Hij buigt en zij lacht

■■ Schrijf de woorden goed op.
■■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je ch of g.

spe?t  krij?t 

vraa?t  to?t 

na?t  draa?t 

vra?tauto  wee?schaal 

do?ter  vroe?er 

1

k-t-m-r-a

oe-t-n-r-w-e

v-n-s-ij-ch-r-e

t-w-e-n-r-e

ij-w-n-v-r-e

f-t-ch-r-i-s

r-s-o-w-t

r-i-ng-w-e-n

a-r-s-m-ch

2
10

5



© De Taalkanjers Spelling 3, Plantyn Thema 3 – Huistaak U5

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 

Lachen en zwijgen

■■ Benoem de prent.
■■ Schrijf het woord op.

  

  

  

  

  

  

■■ Kies een woord uit.
■■ Schrijf met dat woord een goede zin.

1  

  

3
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Het alfabet

■ Bekijk de rijen uit het alfabet.
■ Vul de ontbrekende letters aan.

A  B  C    E  F  G  H  I    K    N  O

Q    S  T  U    W    Y  Z

Ontbrekende klinkers

■ De klinkers zijn op heksenjacht.
■ Vul ze terug in op de juiste plaats.

  B  C  D 

  F  G  H

J  K  L

M  N   P

R  S  T  

Ontbrekende klinkers in zinnen

■ Lees de zin.
■ Vul de ontbrekende klinkers in zodat de zin klopt.

In het b s woont een gemene h ks.

De tr l doet een leuk d nsje?

De sp n kruipt over het b d.

De k t kruipt op de tr p.

1

8

2

3

Even opfrissen

Naam: 

Klas:   Datum: 

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt



Kruisende woorden 

 



 Lees een boek. 

 Voer dan de opdracht uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Leesopdracht 



Getallenkennis en bewerkingen – 
Herhalingsoefeningen

Zoek uit hoeveel er van elk speelgoed in de winkel ligt.
Leg het getal met MAB-materiaal.
Noteer de uitkomsten in de positietabel.

Noteer de bewerking en los op.

Neem 2 T minder dan 5 E 3 T 4 H.

Het getal dat tussen 3 T 2 H 9 E en 
3 T 2 H 7 E zit.

Tel 2 H meer dan 4 E 3 H 1 T.

Het getal vlak voor 7 T 2 H 2 E.

Het getal juist na 7 E 9 H.

D H T E

knuffelberen

poppen

autootjes

puzzels

cd’s

1
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Gebruik de uitkomsten uit oefening 1.
Splits het getal en schrijf de waarde van elk cijfer op.

knuffelberen autootjes

 =  = 

 =  = 

 =  = 

puzzels cd’s

 =  = 

 =  = 

 =  = 

Reken de oefeningen uit.
Kleur de uitkomsten. Zo zie je welke weg de kinderen afleggen.

Tip! Schrijf tussenstappen op. 

21 × 4 = (20 × 4) + (1 × 4) = 

3 × 32 = 

2 × 43 = 

111 × 9 = 

302 × 2 = 

3 × 123 = 

2 × 414 = 

101 × 7 = 

4 × 122 = 

241 × 2 = 

321 × 3 = 

2 × 412 = 

2

3

828 999 96

233 642 488

648 707 639

396 69 604

482 84 484

824 844 262

963 86 369

3

G/B 1G/B 1
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                                    MIJN VEILIGE FIETS

 DE FIETS VAN NICOLAS1

■ Kijk naar de tabel.
■ Kleur het vakje groen als je denkt dat het je fiets veiliger maakt.
■ Zet er een kruisje bij als het ontbreekt op de fiets van Nicolas en wel nodig is.

een rode reflector achteraan een snelbinder een wit of geel voorlicht

een rood achterlicht versnellingen reflectoren op de spaken

een witte reflector vooraan een fietsbel een standaard

reflectoren in de pedalen een bagagedrager een rem 

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

■ Zorg ervoor dat deze fietser zichtbaar wordt in het verkeer. Teken en kleur er iets bij.

 EEN VEILIGE FIETSER2

Dit is de fiets van Nicolas.



Burpee challenge 
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▪ Lees zelf of vraag aan mama of papa om voor te lezen.

Vandaag starten we met een Burpee Challenge. 

Een challenge is een uitdaging.  

Een burpee is een combinatie-oefening. 

Met deze Burpee Challenge ga je de uitdaging aan om 30 dagen lang  

de Burpee uit te voeren. 

Maar… dan wel elke dag iets vaker na elkaar. Een toppertje voor jouw conditie! 

En niet alleen voor die van jou! 

Daag je broer, zus, papa, mama mee uit om de Burpee Challenge aan te gaan! 

Wie houdt vol? Wie wordt een Burpee-KANJER?? 

stappenplan Burpee, Burpee kalender (niveau I of II), (eventueel) computer 

 Bekijk het filmpje ‘Burpee Plantyn’ via YouTube. 



Burpee challenge 
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Stappenplan Burpee 

TIP!   Maak foto’s van je Burpee-challenge: je oefeningen, je kalender. 

Bezorg ze aan je juf of meester.  



▪ Wie doet mee? Geef elke deelnemer een kalender. 

▪ Uitdaging gelukt? Kleur de duim! 

▪ Wie behaalt aan het einde 30 burpees?  

 

 

 

 

 

Knap! 

Goed bezig! 

Hou vol! 

Je kunt het! Komaan! 

Mooi zo! 

Niveau I - Burpee Kalender van _______________ 

 

 



 

▪ Wie doet mee? Geef elke deelnemer een kalender. 

▪ Uitdaging gelukt? Kleur de duim! 

▪ Wie behaalt brons, zilver of goud en kan aan het einde 50 burpees na elkaar uitvoeren?  

Zo werkt het: bij 3 X 5  doe je 3 keer vijf burpees na elkaar. Na elke reeks van 5 rust je 1 tot 2 minuten uit! 

 

 

Zo knap! 

Goed bezig! 

Hou vol! 

Je kunt het! Komaan! 

Mooi zo! 

Niveau II - Burpee Kalender van _______________ 
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