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Leermateriaal ---Gr 4-7
---Learning material. Think
Online
versprei
leermateriaal wat afgelaai
word - dis gebaseer op die
SA-leerplan, en opgestel en
getoets
deur
ervare
opvoeders. Fri, 07 Dec
2018 17:19:00 GMT Think
Online - Worksheets /
Werkvelle - More Grade 1
glo dat elke leerder die
geleentheid moet hÃª om
oefeninge in sy eie taal te
kan doen. Veral in die
grondslagfase
van
sy
onderrig is moedertaal
onderrig baie belangrik..
Ek,
tesame
met
'n
onderwyseres en 'n paar
mammas het die lang pad
aangepak om Afrikaanse
oefeninge tot ons webtuise
by te voeg. Mon, 10 Dec
2018 07:50:00 GMT More
Grade 1 - Trappe van
vergelyking is vorme van
byvoeglike naamwoorde of
bywoorde. 'n Byvoeglike
naamwoord in Afrikaans
kan drie vorme aanneem
om die sterkte van die
naamwoord aan te dui. As
voorbeeld kan 'n voorwerp
as groot, nog groter (meer
as net groot) of as die heel
grootste beskryf word.
Soortgelyk kan 'n partytjie
as lekker, nog lekkerder of
as die heel lekkerste beskryf
word. Fri, 07 Dec 2018
19:06:00 GMT Trappe van
vergelyking - Wikipedia Die
WÃªreldbeker
Kriekettoernooi begin in
Februarie (19de) en duur tot
die 2de April. Tooi hierdie
kwartaal
jou
klas

eg-Suid-Afrikaans op en
herleef die opwinding van
die
2010
Sokker
WÃªreldbeker. Die klas kan
meer oor die Proteaspan
leer. Afhangende van jou
klas se ouderdomsgroep,
kan jy aspekte soos reÃ«ls,
kleredrag en die posisies op
die veld bespreek. Sun, 09
Dec 2018 08:13:00 GMT
vorm | Â© My Klaskamer idees en gedagtes uit 'n
juffrou ... - Heilige Skrifte.
Die "Vedas" is die heilige
geskrifte van die Hindoes.
In die politeÃ¯sme van
hierdie geloof staan drie
gode bo die ander uit. Dit is
Brahma wat met die
skepping verbind word,
Wisjnoe wat met die
onderhouding van lewe
gemoeid is, en Sjiwa wat
vir
vernietiging
verantwoordelik is. Hierdie
gode het in die vorm van
geestelike
meesters
(avatars) na die aarde
neergedaal. Sun, 09 Dec
2018
20:15:00
GMT
HindoeÃ¯sme - Wikipedia Hi Vriende, Ek soek ou
vraestelle vir graad 8&9 P1.
Eerste kwartaal Afrikaans
sonder graad additional
Sun, 09 Dec 2018 05:28:00
GMT Leesbegripoefening
vir Graad 7-leerlinge |
LitNet - Hier is â€™n gratis
oefenvraestel
ter
voorbereiding
van
die
Junie-eksamen. Klik hier
om
die
vraestel
in
PDF-formaat af te laai. Klik
hier om die memorandum
in PDF-formaat af te laai.
Fri, 07 Dec 2018 15:10:00
GMT
Graad
9-wiskundevraestel:
Junie-eksamen | LitNet - Ek

is 'n laerskool-juffrou, met
'n liefde vir Graad R, 1, 2
en 3 - werk as 'n
remediÃ«rende opvoeder
vir
Gr.
R
3
(Afrikaans/Engels) en het
ervaring met leerders op die
Outismespektrum
en
kinders wat hardhorend is
(gehoorstukkies,
FM-stelsel...). Ek is lief vir
lees, die see en alles wat
mooi is. Vra gerus indien ek
kan help metâ€¦ Ontmoet
vir Juffrou | Â© My
Klaskamer - idees en
gedagtes
...
DANSSTUDIES (Hierdie
vak tel wel vir TPT-telling)
TOELATINGSVEREISTE
S. Leerlinge kan nie in
graad 10 eers met DANS as
vak begin nie, daarom is
alle voornemende kandidate
onderworpe
aan
â€˜n
keuringsproses.
VAKKEUSE | klofies -
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