
Weekplanning van 25 tem 29 mei Klas : juf Ingrid

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

Nederlands
Voorvoegsels : be-, ge-
en ver-
google formulier

Nederlands
Spelling :
1.woorden flitsen met
be-
2. woorden flitsen met
ver-
3. woorden flitsen met
ge-

Nederlands
Fairtrade :
Bijvoeglijk naamwoord
google formulier

Nederlands
Spelling
1. Schrijf je -ig of -lijk
2. Schrijf je -heid of
-teit
3.

Nederlands
Nieuwe leerstof ! Het
weglatingsteken of de
apostrof
google formulier
online oefening 1
online oefening 2

Nederlands
Herhaling : Onderwerp
in een zin zoeken.

Nederlands
Fairtrade :
werkwoorden
vervoegen in TT :
kruiswoordraadsel.
google formulier
Kruiswoordraadsel

Nederlands
Herhaling :
persoonsvorm zoeken
in een zin.

Nederlands
Fairtrade :
Werkwoorden
vervoegen in de TT
google formulier

Nederlands
Spelling woordpakket
21
(geen spatie achter het
woord plaatsen)

Wiskunde
Nieuwe leerstof !!
De getallen tot 100 000
google formulier

Wiskunde
Bouwsels
google formulier

Wiskunde
Fairtrade :
toepassingen
google formulier

Wiskunde
Meetkunde : Vlakke
figuren
google formulier

Wiskunde
Een breuk nemen van
een hoeveelheid :
google formulier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsTuhW2G7Sb7bz8s7OP3IEPO3hrunHqV2DFGleAOO4yTqrSQ/viewform?usp=sf_link
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-be--ge-of-ver/woorden-flitsen-met-be-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-be--ge-of-ver/woorden-flitsen-met-be-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-be--ge-of-ver/woorden-flitsen-met-ver-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-be--ge-of-ver/woorden-flitsen-met-ver-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-be--ge-of-ver/woorden-flitsen-met-ge-4
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-be--ge-of-ver/woorden-flitsen-met-ge-4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ysqU0xPDI6IJv1azhBBaKH4S7kLIyZzX9q90N8L6xe7LqQ/viewform?usp=sf_link
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/spelling/schrijf-je-heid-teit-lijk-of-ig/schrijf-je-lijk-of-ig-/schrijf-je-lijk-of-ig-3
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/spelling/schrijf-je-heid-teit-lijk-of-ig/schrijf-je-heid-of-teit/schrijf-je-heid-of-teit-3
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/spelling/schrijf-je-heid-teit-lijk-of-ig/schrijf-je-heid-of-teit/schrijf-je-heid-of-teit-3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJakwcKv0sudvqNL6ZnV3VwGLeqdRq4zMqCPkU7loFNj-_g/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-5de-leerjaar/week24_afspr47_01.htm
https://www.computermeester.be/spelling-5de-leerjaar/week24_afspr47_02.htm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/zinsontleding/onderwerp/meerkeuzevragen/wat-is-het-onderwerp-in-de-zin-3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmoSeNs6-Rohtjr9_sQSG67gIYDTkYQCdgYF4dCdJj-03WcA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1kChaUNddp6eMuqOXD8-UuRFq3TpGp7KL/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/zinsontleding/persoonsvorm/meerkeuzevragen/haal-de-persoonsvorm-uit-de-zin-3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIMznMNWaMo1ofuRLeloBm4eOD92IXzDNlfUZBFqOCOQRwAg/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5-xCNj1hwmbddLKPRDEaYbsCBzOvl5F02DCD1sSMEhnVbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9J7XRcpH_Ph3FUnf5HGnxWxLcnP8ly3Omh6g1nWuh3ie9zA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRux_eg7xfkPW8Jn059ENQtWzt-d-qy5VwVTfzXCyMS2fAw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsk-qc1DfbGIpCKWFH-ZmC0c7DvyT9PMbCNR7mPBfOd8yLDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRux_eg7xfkPW8Jn059ENQtWzt-d-qy5VwVTfzXCyMS2fAw/viewform?usp=sf_link


Weekplanning van 25 tem 29 mei Klas : juf Ingrid

Wiskunde: weektaak
Juf Katrien daagt jullie
uit !
uitdaging 5 : google
formulier

1. 3D-puzzel : bouwen
met blokken
2.Spel : Bloxorz
3.Uitdaging : dieren
nabouwen met
blokken
Français
Werkwoord être
video

Français
De dagen van de week
(herhaling)
video

Français
Werkwoord être
video

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag

Namiddag

Wero : ‘Fairtrade’
Deel 1 : Fairtrade - De
bananenplantage
google formulier

MV : met juf Veerle
Maak een foto en
verstuur via mail.

Wero : ‘Fairtrade’
Deel 2  : Bananenquiz
google formulier

Muziek: met juf An

Tip van juf Els : Relax

Wero : ‘Fairtrade’
Deel 3 : Fairtrade - De
bananenplantage
google formulier

Godsdienst :
Pinksteren : Bekijk
eerst het filmpje goed
en vul daarna het
formulier in.
video
google formulier

Wero : ‘Fairtrade’
Deel 4 : Van producent
tot consument
google formulier

LO : met meester Bart
Het bingo-beweegspel

Karrewiet
op Ketnet omstreeks

17:50 of 18:50

Praatbox 14u - 14:30u

Karrewiet
op Ketnet omstreeks

17:50 of 18:50

Praatbox 14u - 14:30u

Karrewiet
op Ketnet omstreeks

17:50 of 18:50

Praatbox 14u - 14:30u

Karrewiet
op Ketnet omstreeks

17:50 of 18:50

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwH0ZCqD1gWet_q4XFEXzdULUYhkNlgy9URU1817xP8HUpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwH0ZCqD1gWet_q4XFEXzdULUYhkNlgy9URU1817xP8HUpw/viewform?usp=sf_link
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_patterns.htm?language=dutch&linkback=../../nl/leerspellen/rekenen/index.htm
http://www.ict-cksa.be/website/node/2168
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_animals.htm?language=dutch&linkback=../../nl/leerspellen/spelletjes/index.htm
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/dagen-van-de-week-hier-aujourdhui-et-demain
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjeU8fEml_wXJXtMTsxpKpfQ7yOKXibgRHGYJMYGaKJUpT8w/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsmsFMr5xHeEZ5P_h4yzW7Gkh6kh160WA_jfXpaIKWG1hCdA/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://www.youtube.com/watch?v=q-xyZp8mMXk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjyUq7Hm5zZ4tVIMFfBqD39RuRjgh6hlCOS1tzaxIev6KK1w/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ&t=46s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoAia5bkRIRC5xbISU5OBU1U2CkVP9DdwPmhCYaVOUjSuOhg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbp-CfWlhwBKyzj068q2mH7ZHWpRaheJ4H5QhJWP52LtsQ_A/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
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 25 tem 29 mei Klas : juf Ingrid

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com

http://www.pixabay.com

