
Beste ouders, 

 

Het schooljaar loopt op zijn einde. De maand juni is van start gegaan. Alle leerstof is 

aangebracht. We zijn volop aan het herhalen en inoefenen. 

Sommige proeven zoals technisch lezen, luisteren, spreken worden tussendoor afgenomen. 

Hieronder vindt u een overzicht welke proeven de leerlingen hebben op welke dag. In de 

laatste kolom kan u zien wat de leerlingen moeten kennen of welke oefeningen ze kunnen 

bekijken ter herhaling en inoefening. Voor wiskunde hebben we een herhalingsbundel 

gemaakt (Hier kun je zien wat nog niet zo goed gekend is per onderdeel) 

In de klas maken we de dag voor de proef samen herhalingsoefeningen zodat alles fris in het 

geheugen zit. 

 
  

Datum Toets Wat moet ik kennen/doen? 

woensdag 13 juni Creatief schrijven  / 

vrijdag 15 juni 
Taalbeschouwing: taalschat 
(open en gesloten boek) 

Leren: TB blz. 95-96 
Oefeningen bekijken taalwerkboek blz. 78-79-80 

maandag 18 juni 

Taalbeschouwing deel 1: 
letters, klanken en woorden 
 
 
Getallenkennis 
 

Uitleg in Alfabeestje blz. 38-45 
Oef. in WB taal (je mag de B-oefeningen maken) blz. 63 tot 67 
 
 
Uitleg in Rakkertje blz. 5 tot 19 
Bekijken herhalingsbundel  zie ‘toets getallenkennis’ 

dinsdag 19 juni 

Bewerkingen 
 
 
Begrijpend lezen 

Uitleg in Rakkertje blz. 21 tot 39 
Bekijken herhalingsbundel  zie ‘toets bewerkingen en cijferen’ 
 
/ 

woensdag 20 juni Metend rekenen  
Uitleg in Rakkertje blz. 41 tot 50 
Maten uit het hoofd kennen (zie ommezijde blad) 
Bekijken herhalingsbundel  zie ‘toets metend rekenen‘ 

donderdag 21juni 

Taalbeschouwing deel 2: 
zinnen en teksten  
 
Meetkunde (meester Dries) 
 
 
Luisteren (meester Dries) 

Uitleg in Alfabeestje blz. 50 - 62 
Oef. in WB taal (je mag de B oefeningen maken) blz. 68 tot 70 
 
Uitleg in Rakkertje blz. 51 - 63 opletten voor grote en kleine 
letters! 
Bekijken herhalingsbundel zie toets meetkunde 
 
/ 

vrijdag  22 juni Spelling 
Onthoudwoorden oefenen 
Spellingsafspraken bekijken in spellingwerkboek (de 2 laatste 
blz.) 

maandag 25 juni Sportdag  

donderdag 28 juni  Rapportbespreking  

Veel succes!                                                                     Juf Kris, juf Birgit en meester Dries 



Metend rekenen 

1kg = 1000g      1 l = 10 dl = 100cl 

1/2kg = een halve kg = 500g    1dl = 10cl 

1/4kg= een kwart kg = 250g    1/2l = een halve l = 5dl = 50cl 

Anderhalve kg = 1kg en een halve kg  1/4l = een kwart l = 25cl 

       Anderhalve l = 1 l en een halve l 

 

1m = 10dm = 100cm     - kloklezen tot op een minuut nauwkeurig 

1dm = 10cm      - geldwaarden tot op één cent 

1/2m = een halve m = 5dm = 50cm   - temperatuur (ook negatieve temperaturen) 

1/4m = 25cm 

1km = 1000m 

½ km = 500m 

1/4km = 250m 


