
 

 

 

Weekplanning van 18 tem 22 mei 

 

Klas : juf Ingrid 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
18 mei  

 

DINSDAG 
19 mei  

 

WOENSDAG 
20 mei  

 

 

DONDERDAG 
21 mei  

 

 

VRIJDAG 
22 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 

Nederlands + Crea  
Maak zelf een 
mondmasker 
-Waarom dragen? 
-Artikel  
-Stappenplan 
-Maak een foto en 
verstuur via mail 
 
Nederlands  
Spelling woordpakket 
26 woorden schrijven  
(geen spatie achter het 
woord plaatsen) 
 

Taal: Begrijpend lezen 
lente: formulier 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlands  
Spelling woordpakket 
22 woorden schrijven  
(geen spatie achter het 
woord plaatsen) 

Wiskunde: 
Herhalingsoefeningen 

1. Tijd  
2. Vlakke figuren 
3. Blokken tellen 
4. Betalen 

 
 
 
Nederlands  
Spelling woordpakket 
15  woorden schrijven  
(geen spatie achter het 
woord plaatsen) 

 
Feestdag  

 
Onze Lieve Heer 

Hemelvaart 

 
Brugdag  

 
Vrijaf  

Wiskunde  
Herhaling getallen tot 
10 000  
google formulier  
 

Wiskunde  
Een cocktail maken. 
Pas de recepten aan 
volgens het aantal 
personen. 
google formulier  

Wero- leren leren  
1.Hefbomen : google 
formulier  
 
2.hefbomen en 
katrollen. filmpje 

 
Feestdag  

 
Onze Lieve Heer 

Hemelvaart 
 

 
Brugdag  

 
Vrijaf  

 

https://www.wai-not.be/page/article/5867/7
https://www.wai-not.be/page/article/5858/4670
https://www.hln.be/video/kanalen/actua~c443/series/nieuws~s1679/uitgelegd-zo-maak-je-makkelijk-zelf-je-eigen-mondmasker~p142641
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctofy1RxfkXjiHOmyczo3_DL0jTP48JKb9GSlcnNK_DlnkpQ/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tijd%20(begin%20derde).htm
https://matchthememory.com/vormenles148
https://dinag.classy.be/blokken.htm
https://zouaafsoft.classy.be/Betalen/gp31.htm
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfwvFm6pcAQ4mkLTWMLy5U11INuLsKb4ntyjDc1S_SZ7LYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPk6WmLROlHnoi89JWi_leVuupRDW8vz2lOZFfRtG6Qa6C-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5IStrGVvrSNKXJA1pV5EraAIz3YXpI2VC6CjOQSwi8OkvMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5IStrGVvrSNKXJA1pV5EraAIz3YXpI2VC6CjOQSwi8OkvMg/viewform?usp=sf_link
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Full%20proof/tv-episode/3265/Hefbomen-Katrollen


 

 

 

Weekplanning van 18 tem 22 mei 

 

Klas : juf Ingrid 

 
Wiskunde: weektaak 
Juf Katrien daagt jullie 
uit ! 
uitdaging 4 : google 
formulier  
 

 
3.online oefening: 
hefbomen 
 
Quiz hefbomen 
 
 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Leren-Leren: 
(weektaak) Webquest 
-  
 bruggen 
 
Wero  
Wie er nog niet genoeg 
van heeft : 
Bekende gebouwen  
-Online oefening 
 
 
 

Wero - leren leren  
Hefbomen : google 
formulier  
 
 
 

  
Feestdag  

 
Onze Lieve Heer 

Hemelvaart 
 

 
Brugdag  

 
Vrijaf  

 

 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

 
 

Praatbox 14u - 15u  
 

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 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQt2ewRfM88tSA1zTOGkvfiGKW5Ohv9kEZkyXyzsaWsyCfXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQt2ewRfM88tSA1zTOGkvfiGKW5Ohv9kEZkyXyzsaWsyCfXg/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/5086/4663
https://kahoot.it/challenge/cc75d34e-9d09-433c-8c58-d0b2e102137f_1588744405788
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3F6vJ3d3fYYKeKkxBO4hF_j0Cc7JF_IlpueNB4DVvdMrFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3F6vJ3d3fYYKeKkxBO4hF_j0Cc7JF_IlpueNB4DVvdMrFw/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/4621/4663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrnieGR72cQQuNrEqcrJ_a5n80lmZ0WoyZKG6MKw1dRu26KA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrnieGR72cQQuNrEqcrJ_a5n80lmZ0WoyZKG6MKw1dRu26KA/viewform?usp=sf_link
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet


 

 

 

Weekplanning van 18 tem 22 mei 

 

Klas : juf Ingrid 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

