
 

 

 

Weekplanning van 25 mei tot 29 mei 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
25 mei 

 

 

DINSDAG 
26 mei 

 

 

WOENSDAG 
27 mei 

 

 

DONDERDAG
28 mei 

 

 

VRIJDAG 
29 mei 

 

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 

wiskunde: 
vraagstukjes:  
 
 
 

nederlands: 
werkwoorden: 
tegenwoordige tijd (tt) 
moeilijk 1 
moeilijker 2 

wiskunde: bereken: 
de omtrek 
de oppervlakte  
van -een tafeltje 
        -een tafel 
(uitleg op praatbox) 

nederlands: 
werkwoord: ik 
werkwoord: hij of zij 
werkwoord: wij,zij 
 

wiskunde: 
vraagstukjes: 

praatbox: van 10u tot 
11u 
 
lezen en verbinden 
 
 
 

mondmaskers: 
-waarom? 
-wanneer? 
-hoe? 
-afzetten? 
-bewaren? 

praatbox: van 10u tot 
11u 
 
toets: meervoud- 
verkleinwoorden lees 
goed de opdracht! 
(vorige week goed 
geoefend?) 

Nederlands: lezen 
weetjes (deel 2) 
Vertel deze weetjes 
eerst thuis en onthoud 
ze tot de volgende 
praatbox. 

praatbox: van 10u tot 
11u 
 
toets: werkwoorden 
alles door elkaar! 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyF1frji-5UarQ4Xc8_r3IrIWskKJopstVexrGDF-2DKmCfw/viewform?usp=sf_link
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/maak-het-rijtje-af-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/maak-het-rijtje-af-2
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/maak-het-rijtje-af-3
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/vul-de-juiste-vorm-van-het-werkwoord-in-alleen-de-stam
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/vul-de-juiste-vorm-van-het-werkwoord-in-stam-t-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/vul-de-juiste-vorm-van-het-werkwoord-in-hele-werkwoord
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWOoTMyPs5ZhKjkJfGhs6-riUmRS0sSc7j_sbVuhV9l-oFEA/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/5034/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5867/19
https://www.wai-not.be/page/article/5868/19
https://www.wai-not.be/page/article/5869/19
https://www.wai-not.be/page/article/5870/19
https://www.wai-not.be/page/article/5871/19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cmcnCXPEVBZRxMP8Tmpsic-5nh5G6wBVbgzggmo5lZp40A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cmcnCXPEVBZRxMP8Tmpsic-5nh5G6wBVbgzggmo5lZp40A/viewform?usp=sf_link
https://www.ralfilezen.nl/bestanden/natuur/wjd2.pdf
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-1-het-woord-verandert-niet/vul-de-juiste-vorm-van-het-werkwoord-in-gemengd


 

 

 

Weekplanning van 25 mei tot 29 mei 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 

Namiddag 

-technisch lezen: het 
piratenlied van juf An 
3 x luidop lezen 
-knutselen met juf 
Veerle (zie filmpje) 

elke dag bewegen 
sporten met meester 
Bart (zie filmpje: tot 
opdracht 8) 

 sporten met meester 
Bart (zie filmpje: van 
opdracht 9 tot 16) 
(foto van jezelf sturen 
naar mr Bart?) 

Begrijpend lezen 
Later word ik …. 

karrewiet 
op computer kijken 
zoals in de klas! 
deze week terug 5 
zinnen over het 
nieuws! 
vrijdag via mail naar de 
juf sturen. 

karrewiet 
op computer kijken 
zoals in de klas! 

karrewiet 
op computer kijken 
zoals in de klas! 

karrewiet 
op computer kijken 
zoals in de klas! 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.wai-not.be/page/article/5159/4671
https://forms.gle/Eiu2MBvp7jb3ZmZx7
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/

