
 

 

 

Weekplanning van 22 juni tem 26 juni 2020 
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
lundi  

22 juni  

 

DINSDAG 
mardi  
23 juni  

 

 

WOENSDAG 
mercredi  

24 juni  
 

 

DONDERDAG 
jeudi  

25 juni  
 

 

VRIJDAG 
vendredi  
26 juni  

 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, ... 

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Voormiddag 

Nederlands  
Begrijpend lezen  
Leestekst : 
Watje-watje-wat !  
 
 
 
Woordzoeker : Thema 
zomervakantie  
 
 

Breinbrekers  
 
Opdracht 1  
Succes !  
 
 
Verbanden  
Zoek naar de 
verbanden tussen de 
vier foto’s  
 

Breinbrekers  
 
Opdracht 2  
Succes !  
 
 
Woordenlab 
Zoek het vijf-, zes- of 
zevenletterwoord.  De 
eerste letter is reeds 
gegeven. 
 
 
MV : juf Veerle  
3 kleine visjes   

 
Terugkomdag !  

 
Start : 08:50 

  
Werkbundels, 

schrijfgerief, agenda 
en stevige zak 

meebrengen naar 
school !!!! 

 
 Terugkomdag !  

 
Vandaag volgen we les 

op school  
 

Nederlands  
Help ons !  
Herhaling spelling ! 
Gebruik als je kennis 
om de code van de lift 
te ontdekken om zo de 
dokters te 
bevrijden.Deze 
spellingsmoeilijkheden 
komen onder andere 
aan bod: 
- au of ou - ei of ij - ng 
en nk - g of ch - gt of ch 
- verdubbelen en 
verenkelen - 
verkleinwoorden - d of 
t - samenstellingen 

Opdrachtblad  

https://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep5%20en/watje/watje.htm
https://www.computermeester.be/woordzoekers/woordzoeker-zomervakantie.htm
https://drive.google.com/file/d/1G57cF9YbExOL-QUHYjZqd6TQiKZnbdQn/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/zoek-het-verband.htm
https://drive.google.com/file/d/1Hj-wnCBUnqA5e13ARzqpDuFn4ROKtu6A/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/woordenlab.htm
https://drive.google.com/file/d/1OcB_184Y5307WVfg8B2R7hIM8AUXEBH2/view?usp=sharing
https://www.bookwidgets.com/play/34D83U
https://drive.google.com/file/d/1p3rH_UnDuB2sGMBUXYxH5RjAxStajuH9/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 22 juni tem 26 juni 2020 
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
Wiskunde 
Getallen tot 100 000 zie 
bundel nrs 1 tot en met 
7 (--> pagina’s 14-15-16) 
 

Wiskunde 
Bewerkingen : deel 2  
: 10, : 100 
x10 , x100 zie bundel  
 
Oriëntatie in een 
rooster (magje) 
opdrachtenblad 

Wiskunde 
Webquest : optellen en 
aftrekken tot 100  
De dierentuin  
 
Opdrachtenblad 

 Wiskunde 
Meten en metend 
rekenen : herhaling 
leerstof 3de leerjaar  
zie bundel  (pagina 2,3 
en ,4)  Maak gebruik 
van je herleidingstabel. 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Wero  
Thema grondstoffen + 
fairtrade  
(h)eerlijke bananentaart  
Kookfilmpje  
 
Volg, stap voor stap: een 
eenvoudig stappenplan 
waarmee je in een wip 
de taart op je bord 
tovert.  

Wero  
Techniek : proefjes  
Olie en water  
Olie en ijs  
mail een foto naar de 
juf.  
 
Paleontologie  
De paleontoloog is op 
zoek naar skeletten 
van dinosaurussen. 
Gebruik het rooster om 
hem te helpen bij zijn 
zoektocht 

  
 

Terugkomdag !  
 

Vandaag volgen we les 
op school  

 
Les tot 15:15 

 
 

Wero :  
 
Vlaggen : Europa  
google formulier  
De Belgische provincies 
 
 
 Drankautomaat  
Proost ! Geniet van je 
vakantie !  
 
  

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1owFZdETaVj8aBOaQkAzZeSVujx3ydkOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owFZdETaVj8aBOaQkAzZeSVujx3ydkOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXF24T3M7cBXi1FrPBTwq1V-5KfN-X6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wj6lt4whuzzFSzKG20tfadJrY7Xnt6kg/view?usp=sharing
https://www.bookwidgets.com/play/DN2KZ2
https://drive.google.com/file/d/1qh8uGAkykxtQrWA55tglxKy-7K59o6gb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13x46qIreNz0870i3jhB9g6byhR4H1erA/view?usp=sharing
https://youtu.be/3hEwhOO5qP8
https://drive.google.com/file/d/1s7SoQADupJCgpj0PpLF6z_tpKx5lPOjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yi2DnPzEBO4DZjXtooCI4wtQsRak62yF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7jFNBXSnFP4fYgoK3EPVVRImDuXlxB2/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/paleontologie.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejZulQleMkY0jQlVvbIrsXq3U7JR7p0iIGwxfSt1VLGZdG6A/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/belgische-provincies.htm
https://www.computermeester.be/belgische-rivieren.htm
https://www.computermeester.be/drankautomaat.htm
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

