
Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 12 – 23 Oktober 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 1 (Maandag/Dinsdag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Reënboogboek 2 
 
 
Reënboogboek 2 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Leesbegrip:  
Voltooi: Reënboogboek bl. 82 + 83 
Lees aandagtig deur die storie. Lees deur die vrae en dan weer deur die storie. Beantwoord die vrae in volsinne. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Voltooi Reënboogboek bl. 78 + 79. Antwoord in volsinne. Gebruik die memo in die “memo folder” om jou 

antwoorde na te sien. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Platinum TB 
 
Rainbow Book 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Platinum p126,127,128 
Read “Lost in Town”.  
Answer questions 1 – 7 on p128. Do together as a class, answers can be found in the memos folder. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Rainbow Book p56,57. Complete the questions and mark your own work with the memo. 
 

WISKUNDE  
Klaswerk boek 
YouTube 
Omtrek pdf 
 
 
 
Iconic 
Probleem oplossingboek 
Werkvel / pdf 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Omtrek en Oppervlak 

1. KLIK HIER vir ‘n verduideliking van Omtrek en die werkvel. 

2. Voltooi die Omtrek werkvel en plak dit in jou Klaswerk boek.   

3. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Doen verbeteringe. 

WERK VIR BY DIE HUIS 

• Voltooi Iconic bl.36 no.12 & 13. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

• Probleem Oplossing 13 – voltooi dit in jou Probleem oplossingboek. Plak die nota in. Merk jou werk – gebruik 

die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/h_O0B2LSmE0


Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  12 – 23 Oktober 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 2 ( Woensdag/Donderdag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Reënboogboek 2 
Werkboek 
 
Reënboogboek 2 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Boekresensie: 
Lees weer deur die storie op bl. 82 in jou Reënboogboek. Beantwoord die vier BOEKRESENSIE vrae (slegs die 
blou gedeelte), op bl. 84, in jou werkboek. Antwoord in volsinne. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi Reënboogboek bl. 81. Gebruik die memo in die “memo folder” om jou antwoorde na te sien. 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
English Booklet 
Platinum TB 
 
Rainbow Book 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Cover the definite and indefinite articles section in the English Booklet on p 34 
Answer questions 1 –3 in the Work with Words and sentences section p128 in the Platinum textbook. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Rainbow Book p60,61 
Read the instructions and answer the questions. 
Mark your own work using the memo available. 
 

 

WISKUNDE  
Klaswerk boek 
YouTube 
Oppervlak 1 pdf 
 
 
 
Hoofreken boekie 

Reenboog boek 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Omtrek en Oppervlak 

1. KLIK HIER vir ‘n verduideliking van Oppervlak en die werkvel. 

2. Voltooi die Oppervlak 1 werkvel en plak dit in jou Klaswerk boek.   

3. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Doen verbeteringe.  

 
WERK VIR BY DIE HUIS 

• Hoofreken - voltooi bl.12 no.22 in jou Hoofreken boekie (5-minute). Merk jou werk – gebruik die memo in die 

“memo folder”. 

• Reenboog boek – voltooi bl.154-155. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/L3pZNnLfsqM


Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  12 – 23 Oktober 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 3 (Vrydag/Maandag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 
PANDABERE inligtingstuk 
 
 

 

 

 

 

 

Reënboogboek 2 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Skryf: ‘n Verslag (geheuekaart) 
Plak die inligtingstuk “PANDABERE” in jou werkboek. Lees deur die inligting. Soek die volgende inligting in die 
teks en onderstreep dit: Waar hulle woon, hoe hulle lyk, gewoontes en gedrag en wat hulle eet. 
 
Maak nou ‘n geheuekaart wat die volgende inligting bevat: 

1. Waar hulle woon 

2. Eienskappe (hoe hulle lyk) 

3. Gewoontes en gedrag 

4. Wat hulle eet 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi Reënboogboek bl. 85. Gebruik die memo in die “memo folder” om jou antwoorde na te sien. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Worksheet 
 
Rainbow Book 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Interview with a Roald Dahl character 
See the Interview worksheet for instructions. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Rainbow Book p62. Rewrite the paragraph with the sentences in the correct order. 

 

WISKUNDE  
Klaswerk boek 
Oppervlak 2 pdf 
 
 
 
Iconic 
Reenboog boek 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Omtrek en Oppervlak 

1. Voltooi die Oppervlak 2 werkvel en plak dit in jou Klaswerk boek.   

2. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Doen verbeteringe. 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

• Voltooi Iconic bl.38 no.23 & 24. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

• Reenboog boek – voltooi bl.156-157. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

 

 
 
 



 
 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 12 – 23 Oktober 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 4 (Dinsdag/Woensdag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 
 
 
Reënboogboek 2 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Skryf: ‘n Verslag (rofwerk) 
Gebruik die inligting in jou geheuekaart om 4 paragrawe oor PANDABERE te skryf (waar hul vandaan kom, hoe 
hulle lyk, hul gewoontes en gedrag en wat hulle eet). Korrigeer jou verslag met blou kleurpotlood. Vra vir iemand 
om die verslag saam met jou deur te lees en foute reg te stel. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Lees deur die storie op bl. 90 in die Reënboogboek. Voltooi dan bl. 91. Gebruik die memo in die “memo folder” 

om jou antwoorde na te sien. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Worksheet 
 
 
Rainbow Book 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
James and the Giant Peach Map 

• Complete the map by adding various places, obstacles, dangers or sights.  

• Write a set of directions that explains the route travelled. 

WERK VIR BY DIE HUIS 
Rainbow Book p64,65 
Read the piece on food types and answer all the questions. 
 

WISKUNDE  
Klaswerk boek 
YouTube 
Oppervlak formula pdf 
 
 
 
Probleem oplossingboek 
Werkvel / pdf 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Omtrek en Oppervlak 

1. KLIK HIER vir ‘n verduideliking van die Oppervlak formula werkvel. 

2. Voltooi die werkvel en plak dit in jou Klaswerk boek.   

3. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Doen verbeteringe.  

 
WERK VIR BY DIE HUIS 

• Probleem Oplossing 14 – voltooi dit in jou Probleem oplossingboek. Plak die nota in. Merk jou werk – gebruik 

die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 

 
 
 

https://youtu.be/bTM2p3yRlaU


 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  12 – 23 Oktober 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 5 (Donderdag/Vrydag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
 
 
Werkboek 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Dahl Day 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Skryf: ‘n Verslag (finale weergawe) 
Skryf jou finale verslag netjies in pen oor. Wanneer jy klaar is, lees weer daardeur en maak seker dat jy nie 
onnodige foute gemaak het nie. Teken ‘n prentjie van ‘n pandabeer om jou verslag mooi af te rond. 
 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Dahl Day: Dress up! 
 
Rainbow Book 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Dahl Day 
 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Rainbow Book p66.  
Write a simple report on Food types.  Use the information on page 64. There is no memo for this – follow the 
suggestions in the margin. 
 

WISKUNDE  
 
 
 
Hoofreken boek 

Klaswerk boek 

Werkvel / pdf 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Dahl Day 

 
WERK VIR BY DIE HUIS 

• Hoofreken - voltooi bl.12 no.23 in jou Hoofreken boekie (5-minute). Merk jou werk – gebruik die memo in die 

“memo folder”. 

• Berekeninge werkvel – voltooi die werkvel en plak dit in jou Klaswerk boek. Merk jou werk – gebruik die 

memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbeteringe doen. 

 

 
 
 
 
 

 



VOLG JOU NUWE ROOSTER 
 

NW 
WERKBOEK 
HANDBOEK 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Bespreek en behandel bl. 68 in jou 
WB. Onderstreep belangrike terme. 
 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Maak seker al jou werk in die nuwe 
boek is op datum en volledig. 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Teken ‘n skets van ‘n Nasionale 
Netwerk op bl. 69 in jou WB. ‘n 
Voorbeeld kan op bl. 132 in jou HB 
gevind word. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi bl. 70 en 71 in jou WB. Die 
antwoorde kan op bl.138 en bl.139 
gevind word. 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Voltooi bl. 72 en 73 in jou WB saam in 
die klas. Verskillende veiligheidswenke 
vir die gebruik van elektrisiteit. 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi die hersiening van onderwerp 11 
in jou WB op bl. 74. Die vrae kan in jou 
HB op bl. 140 gevind word. 

GESKIEDENIS 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Wiskunde en Astronomie: Maak 
gebruik van die pdf PowerPoint om 
seker te maak dat jy die inhoud op 
die boonste gedeelte van bl.44 
verstaan. Kan jy die twee getalle bo-
aan die bladsy ontsyfer? 
 
 
 
 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Lees bladsy 122 in jou handboek. 
Voltooi die Huiswerkaktiwiteit in jou 
studie/opsommingsboek. 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
Egiptiese woordelys: Kyk aandagtig 
na die skyfies in die pdf PowerPoint 
wat jy in die memo-lêer sal vind. 
Maak jou werkboek op bladsy 47 
oop. Plak die WOORDELYS (in die 
memo-lêer) op  die bladsy. Gebruik 
jou fineliner om elk een van die 20 
woorde bo die korrekte definisie (in 
drukskrif)  te skryf. Onthou om 
versigtig te lees en om netjies te 
werk. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Volg die instruksies op die MASSIEWE 
TAAK-bladsy (pdf-lêer). Plak jou blokkies 
op bladsy 46. 
Uitdaging:Gebruik die Egiptiese 
getalsimbole om die datum te skryf. 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 
 Wiskunde en Astronomie: Maak 
gebruik van die memo in die memo-lêer 
om bl. 44 te voltooi. Maak seker dat jy 
die verskil tussen anatomie en fisiologie 
verstaan.  
 
  
 
 
 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi die woordelys indien dit nog nie  
klaar is nie. Maak gebruik van die memo 
om jou werk te merk.   
Sorg dat al jou bladsye vir hierdie 
kwartaal (bladsy 30 tot 48) op datum is: 
netjies ingevul EN gemerk. 
 
 

 

AARDRYKSKUNDE 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Natuurlike Plantegroei: Kyk 

aandagtig na die pdf PowerPoint om 

te verseker dat jy verstaan wat 

natuurlike plantegroei is. 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Natuurlike Plantegroei: Blaai na 

bladsy 50 in jou werkboek. Gebruik 

die kaart in die memo-lêer om jou 

kaart met dieselfde kleure te voltooi.  

Onthou om te ‘SHADE’. 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Soorte plante wat in verskillende 

gebiede groei: Lees die inligting op bl. 

104 in jou handboek. Doen KA 5.10 (HB 

bl.104) op bladsy 48 in jou werkboek. 

 



WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi die Reënvalgrafiek werkvel 
(pdf-lêer). Volg al die instruksies 
noukeurig. Plak dit op bladsy 48 van 
jou werkboek. 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Voltooi jou kaart indien nodig. Onthou 
om die oseane BLOU te ‘shade’. 
 

Sorg dat al jou bladsye vir hierdie 
kwartaal (bladsy 30 tot 37; 41; 46 tot 
50) op datum is: netjies ingevul EN 
gemerk. 
 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Lees bladsy 105 en 106 in jou 
handboek. Beantwoord die 
Huiswerkaktiwiteit mondelings. 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
LV boekie 

WERK VIR BY DIE SKOOL  
HIV  
1. Lees deur die nota oor MIV en VIGS op bl.70 in jou 

LV boekie.  
2. KLIK HIER om ‘n video oor MIV te kyk.  
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS  
Refleksie 

• Dink oor jou kwartaal weer terug by die skool. 
Voltooi bl.27 in jou LV boekie – moenie aandag gee 
aan die opskrif wat se dat dit vir die eerste kwartaal 
is, voltooi dit vir hierdie kwartaal.  

  

WERK VIR BY DIE SKOOL  
Middelmisbruik - Rook  
1. Lees deur die nota op bl.72 in jou LV boekie.  
2. Onderstreep die voordele wat ‘n rookvrye lewe het.  
3. Ontwerp jou t-hemp op bl.73. Lees versigtig die 

instruksies en werk netjies.  
 
WERK VIR BY DIE HUIS  
Voltooi die voorbeelde op bl.71 in jou LV boekie. Skryf 
eers jou eie idees in jou opsommingsboek, dan kan jy 
na die memo in die “memo folder” kyk en die notas in 
jou LV boekie neerskryf. Het jy dieselfde idees gehad?  

 
 

TEGNOLOGIE  
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Kyk na die instruksies in die PDF lêer oor hoe om ‘n “Voël in die hok draaiertjie” te maak. Jou onderwyser sal vir 
jou die nodige materiaal (2x rekkies, stukkie karton en die prente van die pappegaai en die hok) voorsien. 
Gebruik dit en bou vir jou ‘n draaiertjie (spinner). 
 
WERK VIR BY DIE HUIS 
Geen 

 

 

KUNS 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Pret aktiwiteit 

“Colour by numbers” Mono Lisa deur Leonardo da Vinci. 

Kleur die “colour by numbers” prentjie in deur die regte kleure te gebruik. 

Leerders wat skool toe kom sal hierdie aktiwiteit in die klas doen. 

 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Geen huiswerk. 

https://www.youtube.com/watch?v=BADDj82oces


 

KULTUUR 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL 

Deel assesering uit en bespreek. 

Kyk video oor die bassleutel: (https://youtu.be/EY-hJ9WZ6lk) 

Deel opsomming van Diskantsleutel en Bassleutel uit (Sien pdf “Creative Arts Summary treble clef and bass clef). 

Verduidelik bassleutel lettername. 

Vul werksvelle van die bassleutel in. (Find it on pdf “Creative Arts Bass clef letter names exercises). 

WERK VIR BY DIE HUIS 

Kyk video (https://youtu.be/3SQOfqHJ1QM) 

Voltooi werksvel. 

 


