
 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26 juni 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
22 juni 

 

 

DINSDAG 
23 juni 

 

 

WOENSDAG 
24 juni 

 

 

DONDERDAG 
25 juni 

 

 

VRIJDAG 
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 

Thema-bundel: p 20 
Op ponykamp! 
 
 
 
Een tussendoortje van 
juf Els 
 

Thema-bundel: p 22 
Zonnige groeten uit… 
 
Denk je nog aan je 
bundel bouwsels? 
-filmpje 

Wij komen terug een 
ganse dag naar school! 
met onze 3 bundels, 
met schrijfgerief, 
(wie moet zijn rapport 
nog meebrengen!?) 

Thema-bundel: p 25 
Bij boer Tim 
(mail de dieren naar de 
juf! Ik heb er 7 
gevonden) 
 
Alleen kijken als je 
meedoet! 
-filmpje 

Thema-bundel: p 28 
en 29 
De jaartrein (weet je 
het nog?) 
 
 
Alleen kijken als je 
meedoet! 
-filmpje 
 

Laatste keer praatbox: 
van 10.30 u tot 11 u 
 
Thema-bundel: p 21 
Kaartjes en brieven 
schrijven 
 
 

Thema-bundel: p 23 en 
24 
Zeilen in alle kleuren 
(met kleurpotloden) 

Laatste lesdag voor  
Alexandra, 
Joyce, 
Lorenzo, 
Stefan, 
Kamil 

Thema-bundel: p 26 en 
27 
Een heerlijke vakantie? 
-Waar wil jij naartoe?  
 Waarom? 
-Waar wil je zeker niet  
 naartoe? 
 Waarom niet? 

Thema-bundel: p 30 
vissen vangen! 
(hoeveel heb je er 
gekleurd?) 

https://docs.google.com/document/d/1o_AIurYsz4dYNUTdyeUe5UZfE7PigS89RzIOrRyz1xY/edit
https://docs.google.com/document/d/1o_AIurYsz4dYNUTdyeUe5UZfE7PigS89RzIOrRyz1xY/edit
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/blokkenbouwsels
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/bewegen-met-yarno-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/bewegen-met-jannes-1


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26 juni 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
Durf je mening geven! 
mail het naar de juf! 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

WERO-bundel: p 12 
(kijk ook op p 3 en in 
de rest van het 
bundeltje) 
Dit is zelfstandig leren! 
Toon woensdag dat je 
dat kan! 
Werk gemaakt? Dan… 
-filmpje 
-filmpje 
 

WERO-bundel: laatste 
blaadjes: 
weetjes en mopjes 
 
Wat je zeker moet 
weten: 
Hygiëne 

 Vrije namiddag! 
Wij hebben woensdag 
de ganse dag gewerkt! 

Thema-bundel: p 31 
Naar de camping! 
 
Voor de knutselaars! 
 
Voor de muzikanten! 
 
Voor de koks! 

karrewiet 
(typ zelf eens een 
vorige datum in!) 
 
 
Bundel: zelfstandig 
werk: p 7 
 

karrewiet 
of deze avond op TV 
17.50u of 18.50u 
op ketnet 
 
Bundel: zelfstandig 
werk: p 8 

 karrewiet 
of deze avond op TV 
17.50u of 18.50u 
op ketnet 
 
Bundel: zelfstandig 
werk: p 9 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/tanden-het-gebit
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/tanden-bouw-van-een-tand-tanden-poetsen
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/hygiene
https://www.wai-not.be/page/30
https://www.wai-not.be/page/28
https://www.wai-not.be/page/29
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

