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Afstandsonderwijs – opdrachten L6L en L6R   

Vrijdag 04 - 12 -2020   

VERBETERSLEUTEL   

    

Vak    Taak   

   

Klaar? Ik vond 

het…    

Wiskunde    Blok 2 les 21: Getallen: Vermenigvuldigen en  

delen met kommagetallen  

   

Ik kan …   

- getallen delen/vermenigvuldigen met een 

kommagetal.  

  

 ! Bekijk eerst goed de hulpkaart en lees    

GOED wat je moet doen.   

 

  

Nederlands  Werkwoorden – tegenwoordige tijd   

   

Ik kan …   

-werkwoorden in de tegenwoordige tijd 

correct schrijven.  

   

 

Frans   Module 5: Les cadeaux de Noël  

   

Ik kan …   

-vragen oplossen na het bekijken van een 
affiche.  
- woorden herkennen in een woordzoeker  
- Nederlandse woorden vertalen naar het 
Frans en omgekeerd.  
   

 

MV  Escape room: Op zoek naar de mijter van de  

Sint  

   

Ik kan …   

-raadsels rond Sinterklaas oplossen.  

 

   

Veel succes, juf Vanessa en juf Ariadne  
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Tegenwoordige tijd: Vul de juiste vorm van het werkwoord in.  

  

1. De nar vleit bij de koning.  

2. Sara verblindt de jongens met haar schoonheid.  

3. Wie brengt jou naar de training?  

4. Die wagen rijdt veel te snel!  

5. Die lijm kleeft bijzonder goed.  

6. De politie achtervolgt de boeven!  

7. Je braadt de kip op 180° in de oven.  

8. Ik merk dat je dit nog niet zo goed kan.  

9. De sneeuw verdwijnt wel heel snel.  

10. Het is verboden om vuilnis op straat te storten.  

11. Kleed je nu eindelijk eens aan, Lore!  

12. Ze weet nooit wanneer ze moet ophouden.  

13. De poetsvrouw komt iedere week poetsen.  

14. De boeren slachten hun dieren gelukkig niet zelf.  

15. Houd jij ook van bloemen?  

16. Jij houdt toch niet van bloemen?  

17. Marie geeft het blaadje door.  

18. De meester zegt dat je moet doorwerken!  

19. Hij doet nooit wat gevraagd wordt.  

20. Op de kermis grijpen die tangen niet zo goed.  

21. Niemand betreedt de werf zonder toestemming!  

22. Papa spit in de tuin.  
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Frans: Module 5: Les cadeaux de Noël   

Wb p 67  

   

1. Waarover gaat het?  

  

Een kerstmarkt  

  

2. Waar vindt dit plaats? Ken jij de Nederlandse naam van die stad?  

  

Lille – Rijsel  

  

3. Wanneer vindt dit plaats?  

  

Van 11 december tot 4 januari  

  

4. Wat is de attractie?  

  

Een ijspiste – in de affiche staat ‘glace’  
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MV: Escape room: Op zoek naar de mijter van de Sint  

   

Juiste antwoorden:   

  

1. ¿pǝoɥ uɾıɯ uɐʌ ɯɐɐu ǝp ɹǝǝʍ nu sı ʇɐM (Wat is nu weer de naam van 

mijn hoed?)   

→ (мιנтєя/mijter)   

2. Mopjespiet is onderweg met een soort van hoed, maar was stiekem 

letterkoekjes aan het eten en die zijn gevallen. Hij moet dit snel opeten 

voordat iemand anders dit ziet. ¿sǝɾʞǝoʞ ǝzǝp ʇǝɯ uǝʞɐɯ ǝɾ uɐʞ ɹǝıp puǝʞǝq 

ʞןǝʍ (Welk bekend dier kan je maken met deze koekjes?)   

→ slecht weer vandaag  

 3. Zoekpiet is aan het helpen en heeft iets gevonden! Hij komt naar mij met  

... .pnoʌɹǝǝɯ ʇǝɥ uı ɹɐɐɯ ‘uı uɐɐɹǝpuo ɹǝıɥ ǝzoɹ ʇǝɥ uı ʇɐp pɹooʍ ʇıp ןn𐌡 

.ʇɟǝǝɥ uǝpuoʌǝƃ ʇǝıdʞǝoz ǝp ʇɐʍ uǝɯoʞ ǝʇ uǝʇǝʍ ǝʇ ɯo ɹǝʞǝozpɹooʍ ǝp 

ʞɐɐɯ (Maak de woordzoeker om te weten te komen wat de zoekpiet 

gevonden heeft. Vul dit woord in het roze hier onderaan in, maar in het 

meervoud.)   

→ mandarijnen   

4. Een mandarijn zoek ik duidelijk niet, die brengen de pieten naar jullie 

thuis. σн! яσммєℓριєт нєєƒт ιєтѕ وєνση∂єη. ℓσѕ ∂є яєвυѕ σρ σм тє չιєη ωαт 

нι נ و  єνση∂єη нєєƒт. (Oh! Rommelpiet heeft iets gevonden. Los de rebus op 

om te zien wat hij gevonden heeft.) Rebus: Sinterklaas is niet alleen gek van 

winter, maar ook van de zomer. Welk hoofddeksel beschermt je tegen de 

zon?  

→ pet   

5. Aha! Daar komt Grappiet aan. Wat heeft hij vast? Ik kan het niet zien... 

Help jij mee mijn bril uit de kluis te halen? Ik ben vergeten welke sleutel ik 

hiervoor moet gebruiken... Gelukkig heeft Kunstpiet een schilderij gemaakt 

waarmee ik het altijd kan oNthoudeN.   

→ Rode sleutel   

6. Wat is de postcode van de hemel? Vermenigvuldig dit getal met 48. 

Verminder dit met 2476. Deel dit door 50. (˙uı ǝpɹoɓloʌ ǝpɹǝǝʞǝɓɯo uı 

pɹooʍʇuɐ ǝʇsınɾ ʇǝɥ lnΛ) (Vul het juiste antwoord in de omgekeerde volgorde 

in.)   

→ 835   

7. Oh nee, de deur is op slot... En aan deze kant is er een andere code. Help 

jij mij?  → 1671   

  

!!! Alle antwoorden moeten worden ingegeven zonder hoofdletters!  


