
 

 

 

Weekplanning van 15 tot 19 juni  
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
15 juni 

 

 

DINSDAG 
16 juni 

 

 

WOENSDAG 
17 juni 

 

 

DONDERDAG 
18 juni 

 

 

VRIJDAG 
19 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 

Thema-bundel: p 11 
Op indianenkamp! 
(met ZRM) let op: 
eerst tussen haakjes 
uitwerken! 
 

Thema-bundel: p 13-14 
Nog even en dan is 
het.. (A en B) 

Wij komen terug een 
ganse dag naar school! 
met onze 3 bundels, 
met schrijfgerief, 
met ons rapport 

Thema-bundel: p 16 
Maak het tapijt verder 
af! 
Thema-bundel: p 17 
Naar de markt! 

Thema-bundel: p 18 
Vul in ij-ei   au-ou 
 
Thema-bundel: p 19 
Naar de bergen! 

Thema-bundel: p 12 
Naar de dierentuin! 
Schrijf de naam bij de 
foto van het dier! 
 
praatbox: van 10.30 u 
tot 11 u 
 
 

Thema-bundel: p 15 
Slapen in een tent 
 
De windroos (weet je 
nog?) 
-Welke richting zie jij 
uit je slaapkamer? 
(mail maar) 
 

 knutselen 
met juf Veerle: 
hou jij van dino’s? 

WERO bundel: 
Ziekten en wondjes: p 
10 en 11 
-goed lezen en 
begrijpen( 3 keer!) 
- los de vraagjes op: p 3 
D (onder de vorige 
vraagjes) 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/de-windroos
https://drive.google.com/open?id=1L0hcGxmdOfjTJA05p_RriEv3Fne4CaOT


 

 

 

Weekplanning van 15 tot 19 juni  
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 

Namiddag 

meetkunde en sporten: 
happertje en 
opdrachtjes 
 

WERO bundel: 
In je lichaam: p 8 en 9 
-goed lezen en 
begrijpen(3 keer) 
-los de vraagjes op: p 3 
C (op werkblad van de 
klas! onder A en B) 

 Vrije namiddag! 
Wij hebben woensdag 
de ganse dag gewerkt! 

kookactiviteit: 
bananenmilkshake 
zelf maken! 

Bundel: zelfstandig 
werk: p 4 
 
karrewiet 
(typ zelf eens een 
vorige datum in!) 

Bundel: zelfstandig 
werk: p 5 
 
karrewiet 
of deze avond op TV 
17.50u of 18.50u 
op ketnet 

 Bundel: zelfstandig 
werk: p 6 
 
karrewiet 
of deze avond op TV 
17.50u of 18.50u 
op ketnet 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/open?id=1AA6agQxPPAtKm4CjIG6rU9x3Y93b1UAe
https://docs.google.com/document/d/1lhoKl9b3eFumMbEL1obIKtn6f746qID4LhgOrcbSlxY/edit
https://www.milkshakemaken.net/milkshake-banaan/
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

