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Vakantiekalender
dag:

naar het 6de leerjaar
jaar:

juli

Doel: hoeken meten en tekenen
Ferre heeft een reuzenhonger! Vanavond gaan ze met z’n allen eten in de pizzeria op de
camping. Je betaalt er je stukken pizza per graad. Eén graad kost € 0,03.
A: Meet deze stukken met je geodriehoek en bepaal de prijs. Kijk naar het voorbeeld.

2.

3.

1.

90 x € 0,03 = € 2,70

x € 0,03 = €

4.

x € 0,03 = €

5.

x € 0,03 = €

6.

x € 0,03 = €

x € 0,03 = €

B: De familie blijft maar smullen! Dit zijn de rekeningen. Bereken eerst de hoekgrootte van de
pizza en teken daarna het stuk.
x € 0,03 = € 0,75

Ik vond dit:
moeilijk
gewoon

x € 0,03 = € 4,05

plak hier
je sticker

gemakkelijk

x € 0,03 = € 2,55

Zonnebril af voor je harde
werk, proficiat!
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Vakantiekalender
dag:

juli

naar het 6de leerjaar
jaar:

Doel: cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen
Vandaag, op 14 juli, vieren de Fransen hun nationale feestdag. ’s Avonds is er een groot
vuurwerk in de stad. Natuurlijk zijn Ferre, Kato en hun ouders ook van de partij!
Los deze cijferoefeningen op de achterkant van dit blaadje op.Vul de letters van de oefening bij
de juiste pijl in. Deze pijlen zorgen voor een schitterend spektakel.
De pijlen die overblijven, zijn niet afgegaan.
a) 5698,11 + 24,329 =
b) 50913,5 – 7822,32 =
c) 79,32 x 43 =

Ik vond dit:
leuk
gewoon

plak hier
je sticker

saai

Sterk staaltje!
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Vakantiekalender
dag:

juli

naar het 6de leerjaar
jaar:

Doel: vragen beantwoorden in het Frans
Ferre heeft op de camping al een vriend gemaakt: Claude. Ze gaan vaak samen zwemmen.
Ferre heeft al veel over zichzelf verteld. Nu wil Claude jou wel eens leren kennen.
A: Beantwoord zijn vragen met een goede zin. De woorden in het zwembad kunnen je helpen.
Bonjour, comment tu t’appelles?
Tu as quel âge?
Tu habites où?
B: Je bent goed aan het praten met Claude en vertelt nog wat over jezelf!
Je suis
J’ai

onze
un garçon

un frère
petit(e)

grand(e)
ne…pas

dix

fort(e)

une fille

une soeur

Ik vond dit:
moeilijk
gewoon

plak hier
je sticker

gemakkelijk

Tu es un vrai génie!

