
Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 14-29 September 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 1 (Maandag 14/Dinsdag 15) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
Werkboek 2 
Platinum handboek 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Taal: Voornaamwoorde 

Plak werkvel 1 & 2 in werkboek en voltooi. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi in werkboek: 
Hersiening Handboek bl. 130 nr. 1-10. Gebruik die memo in die “memo folder” om jou antwoorde te merk. Doen 
verbeteringe. 
 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow Book 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Summary: Platinum text book p163.  

Watch the video on summarising using topic and concluding sentences again, if you’d like to recap. 

https://www.youtube.com/watch?v=LbO3lRXT0ww 

Read the article on Dinosaurs and summarise it using less than 50 words. Your teacher will guide you through the 

process.  A suggested answer can be viewed in the Memos folder. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS  

Rainbow Book p52, 53 – Comprehension on the Census. Answer in the Rainbow Book, work is self-marked 
using the memo in the Memos folder. 
 

WISKUNDE  
Wiskunde boekie 
 
 
 
 
 
Iconic 
Wiskunde boekie 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Desimale Breuke 

1.   Optel en aftrek van desimale breuke bl.8 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. KLIK HIER vir ‘n    

       verduideliking en om ‘n paar voorbeelde saam te doen.  

2.   Voltooi bl.8. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 
  

WERK VIR BY DIE HUIS  

• Hoofreken – Iconic bl.33 no. 47 & 48. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”.  

•        Desimale breuke bl.3 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik die memo in    

      die “memo folder”. Doen verbeteringe.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbO3lRXT0ww
https://youtu.be/LvOvOTXj0pQ


 

 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  14-29 September 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 2 ( Woensdag 16/Donderdag 17) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
Werkboek 2 
Platinum handboek 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Taal: Voegwoorde 

 Plak werkvel in WB en voltooi. 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi in werkboek: 

Lees die inligtingsteks op bl. 125 in jou handboek. Beantwoord die Post-lees vrae nr. 1-4 in volsinnne. Gebruik 

die memo in die “memo folder” om jou antwoorde te merk. Doen verbeteringe. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Platinum text book 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Hooked on Books viewing during classtime.  

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Rainbow Book p40,41 – Dog poem 
Read through the poem and answer all questions on page 41. Mark work from Memos folder. 

 

WISKUNDE  
Wiskunde boekie 
 
 
 
 
 
Hoofreken boekie 
Wiskunde boekie 

WERK VIR BY DIE SKOOL  

Desimale Breuke 

1.   Vergelyk desimale breuke bl.11 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. KLIK HIER vir ‘n    

        verduideliking en om ‘n paar voorbeelde saam te doen.  

2.   Voltooi bl.11. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS  

•     Hoofreken – voltooi bl.10 no.19 in jou Hoofreken boekie (5-minute). Merk jou werk – gebruik die memo in die   

       “memo folder”.   

• Optel van desimale breuke bl.9 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik 

die memo in die “memo folder”. Doen verbeteringe. 

 

 

https://youtu.be/CELlHeYe6zo


Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  14-29 September  
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 3 (Vrydag 18/Maandag 21) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
Werkboek 2 
Platinum handboek 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Skryf: Opsomming 

Plak die inligtingsteks, “Voëls se pote”, in jou werkboek. Skryf ‘n paragraaf van 5-7 sinne lank, waarin jy 

verduidelik waarvoor voëls hulle pote gebruik. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi in werkboek: 

Lees weer die inligtingsteks op bl.125 in jou handboek. Beantwoord die Taal in konteks vrae (bl.126), nr. 1-14. 

Gebruik die memo in die “memo folder” om jou antwoorde te merk. Doen verbeteringe. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Workbook 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Limerick writing.  

Watch the following video on writing Limericks: https://www.youtube.com/watch?v=Wy65TkCadfU 

Write your own Limericks and share with the class. Do this in your workbook. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Complete the crossword worksheet (Theme 15: Worksheet B) 
Complete the worksheet which was handed out to you. If you don’t have one, you can find it in the Memo’s folder.  
It’s called “Crossword.” 

 

WISKUNDE  
Wiskunde boekie 
 
 
 
 
 
Iconic 
Wiskunde boekie 

WERK VIR BY DIE SKOOL   
Desimale Breuke 

1.   Desimale breuke omskakelings bl.13 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. KLIK HIER vir ‘n    

        verduideliking en om ‘n paar voorbeelde saam te doen.  

2.   Voltooi bl.13. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 
  
WERK VIR BY DIE HUIS  

• Hoofreken – Iconic p.33 no. 49. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”.  

•        Desimale breuke bl.10 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik die memo     

      in die “memo folder”. Doen verbeteringe. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy65TkCadfU
https://youtu.be/UIqhgEbfU9M


Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 14-29 September 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 4 (Dinsdag 22/Woensdag 23) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
 
Reënboogboek 2 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Skryf: Opsomming 

Plak die storie,  “Wolf leer vlieg”, in jou werkboek. Skryf 'n kort paragraaf van 5-7 sinne lank, waarin jy beskryf 

wat in die storie gebeur. 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi: 
Reënboogboek bl.47. Gebruik die memo in die “memo folder” om jou antwoorde te merk. Doen verbeteringe. 
 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow Book 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Rainbow Book p55. Complete all the questions.  Mark with your teacher.  If you are at home, a memo can be 

found in the usual spot. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Platinum text book p101.  Read the paragraph and make a mind map of the African Grey parrot. 
 

WISKUNDE  
Wiskunde boekie 
 
 
 
 
 
Iconic 
Wiskunde boekie 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL  
Desimale Breuke 

1.   Deel en maal van desimale met 10; 100; 1 000 p.15 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie.    

       KLIK HIER vir ‘n verduideliking en om ‘n paar voorbeelde saam te doen.  

2.   Voltooi bl.13. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 
  
WERK VIR BY DIE HUIS  

• Hoofreken – Iconic p.32 no. 41. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”.  

•        Desimale breuke bl.12 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik die memo  

      in die “memo folder”. Doen verbeteringe.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4LLBO0Rh_dk


Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  14-29 September 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 5 (Maandag 28/Dinsdag 29) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
Platinum handboek 

 
 
Reënboogboek 2 

 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Taal: Hersiening 

Voltooi in werkboek: Hersiening bl.120 nr. 1 - 6 & 8. 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi:  

Reënboogboek bl.59. Gebruik die memo in die “memo folder” om jou antwoorde te merk. Doen verbeteringe. 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Platinum textbook 
 
 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Platinum p81 – recipe 

Complete the writing activity in your workbook.  

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Complete the worksheet Theme 13: Worksheet A) 
Complete the worksheet which was handed out to you. If you don’t have one, you can find it in the Memos folder. 
It’s called “Theme 13 worksheet A.” 
 

WISKUNDE  
Wiskunde boekie 
Hoofreken boekie 
 
 
 
 
Hoofreken boekie 
Wiskunde boekie 

WERK VIR BY DIE SKOOL   
Decimal Fractions 

1.   Deel en maal van desimale met 10; 100; 1 000. Voltooi bl.16 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde    
      boekie.  

2.   Hoofreken – voltooi bl.11 no.20 in jou Hoofreken boekie (5-minute). Merk jou werk – gebruik die memo in    
      die “memo folder”.  
  
WERK VIR BY DIE HUIS 

•         Hoofreken – Hoofreken boekie bl.28. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”.  

• Desimale breuke bl.14 in die Desimale afdeling van jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik die memo 

in die “memo folder”. Doen verbeteringe.  

 
 
 
 



VOLG JOU NUWE ROOSTER 

 

NW 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL   
Maak ‘n breinkaart oor hoe om 

brande te voorkom op bl. 62 in jou 

WB. Kry al die informasie op bl. 124 

in jou HB. 

  

 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Hersiening van onderwerp 10. Bl. 
126 in HB en bl. 60 in WB. Merk jou 
werk, antwoorde in memo folder. 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Lees deur bl. 63 in jou WB en 

onderstreep belangrike terme. Voltooi 

bl. 64. Die simbole van ‘n stroombaan 

. Antwoorde is in die memo folder.   

Teken ook skets van flits. Die skets 

kan op bl. 130 in jou HB gevind word. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi die aktiwiteit op bl. 65 in jou 
WB. Merk jou werk deur 
memorandum in memo folder te kry. 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Voltooi en bespreek elektriese 

stroombane. Teken ‘n netjiese skets op 

bl. 67 in jou WB. Teken ‘n oop- en toe 

skakelaar. Voorbeeld in memo folder. 

  

 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi onderwerp 11 se sleutelwoorde 
op bl. 66 in jou WB. 

 

GESKIEDENIS 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Gelowe en Godsdiens: Kyk 

aandagtig na die skyfies in die pdf 

PowerPoint wat jy in die memo-lêer 

sal vind. Bespreek dan die boonste 

gedeelte van bl. 39 in jou werkboek. 

  

 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Plak jou Tutankhamun geheuekaart 
op bl. 41 van jou werkboek. Maak 
seker dat jy die memo van verlede 
week gebruik het om jou werk te 
merk. Het jy al die feite neergeskryf? 
 
Bestee 'n bietjie tyd aan die 
hersiening van bladsy 30 en 31 in jou 
werkboek. WENK: Jy kan weer na 
die twee video lesse en die 
PowerPoint oor hierdie twee bladsye 
kyk om u geheue te verfris. 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Tempels, Graftes en die Sfinks: 

Maak gebruik van die pdf PowerPoint 

om seker te maak dat jy die inhoud 

op bl. 39 (onderaan) en bl. 40 

verstaan. Beantwoord die vrae op die 

bladsy. Maak gebruik van die memo 

in die memo-lêer. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Maak gebruik van ‘Die Nylrivier’ en 
‘Die Nylrivier 2’ pdf PowerPoints van 
vroeër om bl. 32 en 33 te hersien. 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Rosettasteen en Hiërogliewe: Kyk 

aandagtig na die skyfies in die pdf 

PowerPoint wat jy in die memo-lêer sal 

vind. Bespreek dan bl. 42 en 43 in jou 

werkboek. Voltooi dan die twee bladsye. 

(memo in lêer en op die PowerPoint) 

 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Hersien: bl. 34-36: Boerdery in Antieke 
Egipte. 
 



AARDRYKSKUNDE 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Handig jou WEER-waarnemings- en 

opname-tabel in. Maak seker dat jou 

NAAM, VAN en KLAS bo-aan geskryf 

is en dat jy die hele bladsy voltooi 

het. 

Wat is die verskil tussen weer en 

klimaat? Kyk na die definisies op 

bladsy 101 in die handboek. MOENIE 

Klaskameraktiwitiet  5.9 doen nie. 

Blaai na bl. 93 in jou handboek. Maak 

asof jy `n weeraanbieder vir `n TV / 

radiostasie is. Kies `n dorp op die 

weerkaart en skryf dan die weerberig 

vir daardie dorp op `n stuk papier. 

Neem dan beurte om julle verslae vir 

die klas te lees. 

  

WERK VIR BY DIE HUIS 

Hersien bl. 30-32 in jou werkboek. 

• 4 elemente van die weer 

• Hoe meet ons temperatuur en 

reënval? 

• Hoe om windspoed en 

windrigting te bepaal 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Klimaatstreke van Suid-Afrika: 

DEEL EEN: Kyk aandagtig na die 

skyfies van die ‘Klimaatstreke’ pdf 

PowerPoint. Kyk of jy die name van 

die 7 streke kan onthou nadat jy klaar 

gekyk het. 

Maak jou boek op bladsy 47 oop. 

Gebruik die kleure op die kaart in die 

memo-lêer om jou kaart met 

dieselfde kleure te voltooi. Bespreek 

elke streek deur aandagtig na die 

inligtingsblokkie te kyk. 

  

 

 

 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Hersien Weerkaarte en hoe om `n 
weerberig te gee. Bl. 93 in die 
handboek. 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL   

Klimaatstreke van Suid-Afrika: DEEL 

TWEE: Plak die Klimaatstreke werkvel 

op bl. 46 in jou werkboek. Gebruik die 

kaart en inligting op bl. 47 om al die 

vrae te beantwoord. Let op die 

vetgedrukte woorde. 

(memo in lêer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Hersien: 

• Reënvalstreke op bl. 35 in jou 

werkboek. 

• Reënvalverspreiding bl.98-99 in 

jou handboek. 

 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Voedsel projek 

 
WERK VIR BY DIE HUIS 

• Lees deur die studienotas in jou LV boekie bl.32 – 

33.  

• Onderstreep die belangrikste feite 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Voedsel projek 

 
WERK VIR BY DIE HUIS 

• Lees deur die studienotas in jou LV boekie bl.32 – 

35 

• Onderstreep die mees belangrikste feite. 

 

 

 



TEGNOLOGIE  
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL:  

• Maak die PDF dokument (Tegnologie Klaswerk) oop in die Graad Vyf Memo/ PDF lêer. Lees die werk    
           deur.  

• Doen die taak wat aan die einde van die dokument vir jou gegee word. Doen dit op folio papier.   
            Onthou om jou naam, van, datum en opskrif daarop te skryf. Stoor die werk in jou Flip File.  
   
WERK VIR BY DIE HUIS:  

• Lees bladsy 153 in jou Platinum handboek.  

• Som die geskiedenis van die wiel op in ‘n kort paragraaf. Doen hierdie werk op folio papier en stoor dit in 

jou Flip File.  

 

 

KUNS 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

• Geen nuwe werk sal gedoen word nie.   

• Assesserings vind plaas tydens kuns lesse. 
 

Leerders wat tuis werk sal ‘n e-pos ontvang rakende die assessering. 

 

MUSIEK WERK VIR BY DIE SKOOL   

• Assesering van lettername en nootwaardes. 

• Blokraaisel van lettername begin (“Skeppende Kuns Lettername Blokraai” in die Graad vyf Memo en pdf-

lêers) 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Berei voor vir assesering:  

• Leer lettername in die G-sleutel (lyne en spasie-note) 

• Maak seker van nootwaardes (heelnoot, halfnoot, kwartnoot en agstenoot) 

• Voltooi “Skeppende Kuns Lettername Blokraai”. 

 


