
 

 

 

Weekplanning van 1 juni tem 5 juni  

 

Klas : juf Ingrid 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
Lundi  
1 juni  

 

DINSDAG 
mardi  
2 juni  

 

WOENSDAG 
mercredi  

3 juni  
 

 

DONDERDAG 
jeudi  
4 juni  

 

 

VRIJDAG 
vendredi  

5 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 

 
  Pinkstermaandag : 

 
verlofdag 

 
 

Nederlands 
Spelling : meervouden 
- verkleinwoorden  
google formulier  
 
 
Nederlands : BL  
Thema grondstoffen 
Receptenmaker 
(online) :  
Maak je eigen 
kookboek. Lees 
aandachtig het artikel 
en maak bijhorende 
oefeningen (zowel 
gemakkelijk (*) als 
gemiddeld (**) 
 
 

Nederlands  
Spelling : ei-woorden  
google formulier  
 
Nederlands  
Spelregels Patience  
google formulier  
 
 

 
Terugkomdag  
Start : 08:50  

 
Vandaag volgen we les 

op school  
 

Meebrengen: 
Zowieso waar je in 
gewerkt hebt. 
Afgewerkte bundels + 
opdrachten. 
 
Schrijfgerief als dit 
niet op school is. 
 
Een stevige zak om 
materiaal mee naar 
huis te nemen.  

  

Nederlands  
Spelling : woorden met 
-nk, -ng, -cht, -gt  
google formulier  
 
Nederlands  
Weglatingsteken 
Nieuwe leerstof !!! 
Deel 2 : Het 
weglatingsteken of de 
apostrof  
google formulier  
 
- online oefening 1 
-online oefening2  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwVzmqQ1gTmWZO4mR4zC3PR8G4fVIyX99iRSacm46j9u9O8Q/viewform?usp=sf_link
https://www.nedbox.be/teaser/receptenmaker
https://www.nedbox.be/teaser/receptenmaker
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgYJ2sihjGpxrnyBsNt0-s21b6N7RvsGrK02A3V7JTYbpqeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJZfWYmz3Mqbvqgu-N_yB_EUHd051iCT5CNxtt5OgZKejQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgokTuA9TwUTX9nP3GaOI3gpson4pCv5kimk-ZkQNyg8imw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFwMlTtAI7tvq0d9j2AKCIdrFVxsFOIojVhUz7WAm55Fphsw/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-5de-leerjaar/week20_afspr46_02.htm
https://www.computermeester.be/spelling-5de-leerjaar/week20_afspr46_01.htm


 

 

 

Weekplanning van 1 juni tem 5 juni  

 

Klas : juf Ingrid 

 
 

 
 Pinkstermaandag : 

 
verlofdag  

 
 

 
 
 

Wiskunde  
Test : Getallen tot 10 
000/100 000 
Maak dit formulier 
alleen !!!  
google formulier  
 
 
Wiskunde :  
Juf Katrien daagt jullie 
uit !! 
google formulier  
 
 
 
 
 
 

Wiskunde 
Test : Bewerkingen  x 
en : met grotere 
getallen  
Maak dit formulier 
alleen !!  
google formulier  
 
 
Godsdienst : 
Suikerfeest  
google formulier  

 
Terugkomdag  

 
Vandaag volgen we les 

op school  

Wiskunde 
Het gemiddelde.  We 
bekijken eerst 
aandachtig een filmpje. 
In het filmpje wordt 
het gemiddelde 
berekenen goed 
uitgelegd.  
 
google formulier  
 
Gebruik je ZRM 
 
Wiskunde - Test  
Bewerkingen : ‘Alles 
door elkaar’ 
google formulier  

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 Pinkstermaandag : 
 

verlofdag  
 

 

Wero + leren leren  
Thema : grondstoffen 
Speurtocht op het 
internet - Kijk eerst 
naar de onderstaande 
video’s. 
google formulier  
 
-Delfstoffen oftewel 
bodemschatten  

  
Terugkomdag  

 
Vandaag volgen we les 

op schoo 
 
 
 
 
 

Wero + Nederlands+ 
Crea  
Thema : grondstoffen  
-Woordenschat: 
Soorten olie 
google formulier  
 
-Een lavalamp maken 
Stappenplan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1uQ0t9jN9-QtBL8bC_KEAZqks_28HubmjybcHxb_4aY2SLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtZrH2xceat1SyIOM44Zn5KJGlJHLOju3tyQoVoRoCjAnr6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL1uozcTmcjvWt0fEXsVeJwttieFhsoNzhrpJvI-prNjUdsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRdOIwqLHy8zXoo5Ve-weLxE2xhHdwMr6OCIMCD2TontNcHg/viewform?usp=sf_link
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/het-gemiddelde
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAdi6KSOCrtRe8i2szEw5_soiWQ47OOXDZMXkL1ZLwp0EHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAGqILm2vPN6d6FDUcrIaX_Zo6z-WxB3YdkmG-1da_SyWxcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVo1TP_WRW7SFsEgu7CeuFlYRX4RUt2EgDCG22wqGbv2XCHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4W7J96DTK1szd9h4xLvzGc5pe_1F7xqA5KZPg_rMQ01DLig/viewform?usp=sf_link
https://www.zozitdat.nl/2013/02/15/lavalamp-maken/


 

 

 

Weekplanning van 1 juni tem 5 juni  

 

Klas : juf Ingrid 

 
google formulier  
 
MV: Muziek met juf Ann 
 
beatboxen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les tot 15:15l  

Maak een foto en 
verstuur via mail 
 
Relax: 
Juf Els : Zoek de hond 
LO: 
Juf Els : Tussendoortje 
 
 

 
 

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 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-yyO33dO9lFwPZlVIRuho5W0RSYxjzau2GN7KPKYl5NiAsw/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://www.donboscohallebulo.com/klas-vdv---juf-ingrid.html
https://docs.google.com/document/d/1FzjiatnF_VDIYLTgr3wVR2F4ziyPMNNOO5MzfpsL_X4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pxx17jVbZbTdZaLIR6YayOCOxCyF3Gw9CxZzyGKq0AM/edit?usp=sharing
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/

