
dag- en weektaak

van 11-3 tot en met 17-3 naam:
dagtaken

donderdag vrijdag

X
Conditietraining 
afmaken les 1+2

X
rekenen les 14 
BLOK 7

STUDIEDAG
droomschool 
tekenen

samen lezen - 
in het huis

samen lezen - 
stroom en water

reviseren 
verhaal 
'droomschool'

X
zelf boek lezen 
30 min

xregenboogboek

Spelling werkblad 
woordpuzzel

zelf boek lezen 
30 min

zelf boek lezen 
30 min

weektaken

Werkblad 
taal taak 1

Klokkenkampioen:
het halve uur 
schrijven

Nieuwsbegrip 
opdrachten maken

x

Klokkenkampioen:
het halve uur 
inkleuren

x

woensdag
verhaal 
schrijven 
'droomschool'

presenteren 
verhaal 
'droomschool'

Rekenen KIEN 
pagina 4

Conditietraining 
afmaken les 8+9

x
Spelling werkblad 
het letterspel

Nieuwsbegrip lezen

regenboogboek

samen lezen - 
bijna af

zelf boek lezen 
30 min

regenboogboek 
'eu'

Rekenen KIEN 
pagina 1+2

Rekenen KIEN 
pagina 3

X
samen lezen - 
bakstenen en 
dakpannen

X

Conditietraining 
afmaken les 3+4

Conditietraining 
afmaken les 6+7

maandag dinsdag
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Blokken kopen
th

em
a

1 De kinderen van groep 4 gaan naar Simon Steen.
Hij verkoopt 3 soorten blokken die ze mooi vinden.

prijs: 10 euro prijs: 15 euro prijs: 20 euro

a Dit bouwwerk kost euro.

Op de speelplaats komen grote blokken om op te spelen.
De kinderen helpen met uitzoeken.
Iedere groep krijgt 100 euro.

Wat heb je nodig?

• tipboek, blz. 2
• antwoordenboek,

blz. 2
• kladpapier
• kleurpotloden
• tekenvel voor 

opgave 7
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THEMA BLOKKEN KOPEN

b De kinderen van groep 4 kiezen deze blokken.

Samen kosten deze blokken euro.

c Kunnen ze nog een blok kopen?

2 Groep 5 kijkt bij Barend Blok.
Barend heeft 5 soorten blokken.

wit lichtgrijs grijs donkergrijs zwart
5 euro 7 euro 9 euro 7 euro 5 euro

a Wat kost het als je van elke kleur 1 steen koopt?

Het kost euro.

b Dit bouwwerk kost euro.

c De kinderen van groep 5 kopen van elke kleur 3 stenen.

Ze houden euro over. †

d Maak met die stenen een mooi bouwwerk voor op de speelplaats.
Teken dat bouwwerk hieronder.
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THEMA BLOKKEN KOPEN

3 Groep 6 koopt blokken bij Karel Kei.
Een los blok kost bij hem 10 euro per stuk.
Koop je een kist met blokken dan is het goedkoper.

kist A: 50 euro kist B: 20 euro

a Kay koopt 5 blokken: 3 witte blokken, 1 donkergrijs en 1 lichtgrijs blok.
Het moet zo goedkoop mogelijk. †

Kay betaalt voor de 5 blokken euro.

b Tooske wil 3 lichtgrijze blokken, 3 witte blokken, 3 donkergrijze blokken en 2 zwarte blokken.
Het moet zo goedkoop mogelijk.

Tooske betaalt voor deze blokken euro.

c De groep heeft 100 euro. Kun je de blokken van Kay en Tooske samen kopen?

d Meneer Simon van groep 6 wil zoveel mogelijk blokken.

Voor 100 euro kun je maximaal blokken kopen. †

e Maak met deze blokken hieronder een mooi bouwwerk.
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THEMA BLOKKEN KOPEN

4 De kinderen van groep 7 hebben ook 100 euro.
Zij gaan naar Arie Goedkoop.
Bij hem zijn de kisten even duur als bij Karel Kei,
maar Arie heeft 3 acties.

a Aan welke actie hebben ze niets? Waarom niet? †

b Groep 7 wil graag 1 kist A en 3 kisten B.

Ze kiezen actie 

c Maak met deze blokken een mooi bouwwerk.

5 Groep 8 wil dit bouwwerk op de speelplaats maken.
Het mag 100 euro kosten.
Ze gebruiken de acties van Arie Goedkoop.
Kleur het bouwwerk. †

6 Meester Jan gaat voor groep 3 naar Arie Goedkoop.
Hij koopt 3 kisten A en 3 kisten B.

Bij actie 1 kost dat euro.

Bij actie 2 kost dat euro.

Bij actie 3 kost dat euro.

7 Teken de speelplaats met de blokken die elke groep gekocht heeft.
Teken de bouwwerken op het tekenvel.

ACTIE 1
3 kisten A voor
120 euro.

ACTIE 2
3 kisten B voor
de prijs van 2.

ACTIE 3
Kist A en B
samen voor
60 euro.
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week 6 – 4 februari 2019 – tekst niveau AA 

En je kunt allerlei vormen maken.  
de vorm = hoe iets eruitziet 

Een gebouw maken met een 3D-printer 
 
Het dorp Teuge is trots. 1 
Er komt een nieuw gebouw.  2 
En het is niet zomaar een gebouw. 3 
Want het wordt gemaakt met een 3D-printer.  4 
 
Bouwen met een 3D-printer 5 
De bouw van het gebouw is al gestart.  6 
De eerste wand is vorige week geprint.  7 
Het printen van alle muren gaat tien dagen duren.  8 
In april is het gebouw echt helemaal klaar. 9 
Dan kan het gebouw gebruikt worden.  10 
Het wordt een gebouw waar mensen kunnen vergaderen.  11 
 
Een koker met brieven 12 
Bij de start van de bouw waren ook kinderen.  13 
Die kinderen zitten op basisschool De Zaaier.  14 
De kinderen hadden een koker met brieven. 15 
Die koker legden ze in de eerste muur van het gebouw. 16 
Het zijn brieven aan mensen in de toekomst.  17 
De koker wordt pas over heel veel jaar opengemaakt.  18 
Pas als het gebouw weer afgebroken wordt.  19 
 
3D-printer 20 
Met een gewone printer kun je dingen op papier printen.  21 
Bijvoorbeeld een tekst of een foto.  22 
Dat kan omdat er inkt in zit.  23 
Maar hoe werkt een 3D-printer?   24 
Met een 3D-printer kun je een voorwerp maken.  25 
Deze printer maakt dat voorwerp laagje voor laagje.  26 
De printer gebruikt daarbij geen inkt.  27 
Voor een gebouw gebruikt hij vloeibaar beton.  28 
Er komt steeds een laagje bij. Tot het gebouw klaar is.  29 
 
Andere dingen maken 30 
Je kunt van alles printen met een 3D-printer.   31 
En je kunt niet alleen met vloeibaar beton printen.  32 
Je kunt ook met vloeibaar plastic, metaal of chocola printen.  33 
En je kunt allerlei vormen maken.  34 
Een meisje in Amerika kreeg een kunsthand.  35 
Deze hand was ook gemaakt met een 3D-printer. 36 
Zij verloor haar hand toen ze klein was. 37 
Met haar kunsthand van plastic kan ze weer van alles doen.   38 
Bron: ad.nl, architectuur.nl, jeugdjournaal.nl  

Zo ziet het gebouw  
er straks uit 

een koker met brieven 
gaat in de eerste muur 

een kunsthand uit 
een 3D-printer 

Foto: The Form Foundation 

Foto: Mediavisie 

Foto: Cdwelly 
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