
 

 

 

Weekplanning van 8 juni tot 12 juni 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
8 juni 

 

 

DINSDAG 
9 juni 

 

 

WOENSDAG 
10 juni 

 

 

DONDERDAG 
11 juni 

 

 

VRIJDAG 
12 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 

Nederlands: 
Thema-bundel: p 3 
Als jij zegt..dan denk ik 
aan... 
 
 

Bundel: Zelfstandig 
werk: 
p 1 en 3 

  SCHOOLDAG  
 
We zijn de ganse dag 
op school! 
 
Breng je 3 bundels mee 
en schrijfgerief 

WERO: 
Thema-bundel: p 6 
oefening B,C,D 
Ken je de landen? 

Nederlands:  
Thema-bundel: p 9 
Beet! 
lees heel goed het 
korte verhaaltje! 
dan de 5 vraagjes  

praatbox: van 10.30 u 
tot 11 u 
wiskunde: 
Thema-bundel: p 7 
Maak de sjaal verder af 
 
Weet je het nog? 
omtrek en oppervlakte 
filmpje 
 

Bundel: Zelfstandig 
werk: 
p 2 

(zodat je weet wat je 
volgende week moet 
doen!) 
 
 

wiskunde: meetkunde 
Thema-bundel: p 8  
 
 
 
wiskunde: nieuwe 
leerstof! 
kloklezen: tot op 1 min 
filmpje: 

WERO: 
Thema-bundel: p 10 
Op de camping 
 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/omtrek-en-oppervlakte
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/digitale-klok-tot-op-1-min


 

 

 

Weekplanning van 8 juni tot 12 juni 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Knutselen: 
cadeau voor vaderdag: 
filmpje van juf Veerle 
(uitleg gekregen in de 
klas) 
 
 

WERObundel:p 4 en 5 
Je gezicht:  
-goed lezen 
-vraagjes zijn voor 
morgen in de klas! 
filmpje: de zintuigen 

 WERObundel: p 6 en 7 
In je buik: 
-goed lezen 
-geef antwoord op de 5 
vraagjes p 3 B 

Elektriciteit wordt 
misschien goedkoper. 
Wat weet jij van 
elektriciteit? 
-oefening!  

muziekles van juf Ann 
-filmpje 
vaderdag-rap 
 
 
 

karrewiet 
(Wat vond jij deze 
week belangrijk 
nieuws? Mail mij maar! 
of breng het morgen 
mee!) 

karrewiet 
(Wat vond jij deze 
week belangrijk 
nieuws? Mail mij 
maar!) 

-cadeau voor vaderdag 
afwerken 
 
-vaderdag-rap 
afwerken 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/de-5-zintuigen
https://www.natuur-en-techniek-oefenen.nl/natuur-en-techniek-groep-5/elektriciteit
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

