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Zo gezegd, zo gerekend | Oefenplatform rekenen â€¦
methodes.plantyn.com/zogezegdzogerekend/oefenplatform Translate this page
Het oefenplatform Edumatic biedt oefeningen wiskunde aan van Zo gezegd, zo
gerekend voor het 5de en 6de leerjaar.

Wiskunde | Plantyn
www.plantyn.com/shop/pt-nl/wiskunde-29624--32 Translate this page
Meten en metend rekenen in het kort Realiteitsgericht en functioneel Referentiewerk voor
het wiskundeonderwijs...

zWISo - de klok voor GO! - graad 2
www.zwiso.be/GO_download_graad2.asp Translate this page
Een kleurrijk en aantrekkelijk werkboekje voor leerjaar 1 en 2 - Een kleurrijk en
aantrekkelijk werkboekje voor leerjaar 3 en 4

Plantyn - Welkom!
www.plantyn.com · Translate this page

Handen uit de mouwen ! - Jaarplan eerste leerjaar
techno.wikispaces.com/Jaarplan+eerste+leerjaar Translate this page
Thema: het weer Technologische activiteit : - een windmolentje maken (Zie ook lessen
TOBO op onze website) ( zie technoproject voor kleuters: het weer --> nog in aanmaak)

foto's
www.oesterstrijland.be/index.php?option=com... Translate this page
Afgelopen donderdag was het eindelijk zover. Het zesde leerjaar werd in Aalst verwacht
om deel te nemen aan de voorronde van het techniek toernooi.

Gastenboek - Vrije basisschool Leut
www.basisschool-leut.be/gastenboek.htm Translate this page
Naam: Linda de Schryver Commentaar. De verteltent is erg leuk en ik vind het kei tof om
zelf een gedicht te verzinnen. Het gaat als volgt: Mijn poes heet citroen en ...

Wat leert mijn kind in het derde leerjaar? (BE) | Educatie ...
educatie-en-school.infonu.nl/diversen/86165-wat... Translate this page
Wat leert mijn kind in het derde leerjaar? (BE) Als je kind naar het derde leerjaar in
België gaat, dan staat er hem/haar heel wat nieuwe leerstof te wachten.

Bloggen.be - Gratis blog - weblog! Eenvoudig je eigen ...
www.bloggen.be/categorie_blog_overzicht.php?categorie=58 Translate this page
Blog is de specialiteit van Bloggen.be. Maak je gratis blog, een eigen website in een
handomdraai op een gebruiksvriendelijke manier! Gratis blogs, een blogosfeer ...

Taal: Werkwoorden spelling gemengd - Welkom bij â€¦
www.zouaafsoft.be/5de%20leerjaar/Excel/Wwspelling%20gemengd.xls · Web view
R 10 R 9 R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1 t.t. v.t. (nu) (vroeger) Is het een -den
werkwoord? ja nee Staat er IK bij de pv. Ik let ook op voor: ei - au - ch
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