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Vakansiedag vir 
skole

Skryf die veelvoude 
van 4 se getalname 
neer. 

Dit is Nasionale 
Boekweek.  Besoek 
die biblioteek en kies 
‘n oulike boek om aan 
maats te lees of doen 
dit in ‘n kort video vir 
jou ouers. 

Tel die blomme in die 
skool of erf se tuine.  
Skryf die getalle en 
getalname neer.   

Skryf die getalname 
van 11 tot 20 neer.  
Kan jy die getalname 
vir die 10’e skryf? 

In Augustus het jy die 
veelvoude van 2 op 

die honderdblok 
gemerk.  Kan jy die 

getalname skryf? 

In Augustus het jy 
die veelvoude van 5 
op die honderdblok 
gemerk.  Kan jy die 

getalname skryf? 

In Augustus het jy die 
flitskaarte vir die 3x-

tafels gemaak.  Kan jy 
die getalname van die 

antwoorde skryf? 

Dit is 
boomplantweek.  
Lees boeke oor 
bome of skryf ‘n 
gedig. 

Dit is Internasionale 
Geletterdheidsdag.  
Kies ‘n besonderse 
woord, bou dit en 
skryf die  
verklaring neer. 

Lees jou klanke 
flitskaarte.  Speel 

“snap” met ‘n 
maat en hersien 

jou vorige klanke 
huiswerk. 

Gebruik die Suid-
Afrikaanse embleme 

om jou eie trots Suid-
Afrikaanse plakkaat 

te maak.  Nou is jy 
gereed vir die 

toernooi. 

Kyk na die letters of 
klanke in “Suid-

Afrika”.  Hoeveel 
ander woorde kan jy 

met die letters maak? 

Kyk na die 
wêreldkaart.  Waar is 

die deelnemende 
lande geleë?  Merk 

die rugby 
wêreldbeker- 

lande. 

Die rugby wêreldbeker 
begin Vrydag.  Druk ‘n 
skoon kalender uit en 
teken die wedstryde 
(rooster) daarop aan. 

Doen ‘n 
woordsoektog van 
verskillende 
wêreldlande se 
name. 

Soek inligting en 
leesstof oor ‘n Suid-

Afrikaanse held/
heldin.  Wat het die 

persoon gedoen? 

Die 24ste is Erfenis-
dag.  Ken jy die 
geskiedenis van jou 
skool?  Wie was die 
eerste skoolhoof? 
Wanneer is die skool 
gestig? 

Skryf vandag vier 
spogsinne oor 

Lente, 
Boomplantweek, 

Geletterdheidsdag 
of Boekweek. 

Die 5de Oktober is 
Onderwysersdag.  

Wat maak jou juffrou 
of meneer spesiaal?  
Vertel dit in ‘n brief 

of ‘n opname. 

Wat beoog jy vir die 
vakansie?  Wat wil jy 

graag doen, eet of 
lees?  Skryf ‘n 

paragraaf daaroor. 


