
 

 

 

Weekplanning van 8 juni tem 12 juni 2020 
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
lundi  

8 juni  

 

DINSDAG 
mardi  
9 juni  

 

 

WOENSDAG 
mercredi  

10 juni  
 

 

DONDERDAG 
jeudi  

11 juni  
 

 

VRIJDAG 
vendredi  
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  
Spelling : ‘De apostrof - 
inoefening’  
google formulier  
 
Begrijpend lezen : 
De 4 koningen zie 
bundel  

Nederlands  
Begrijpend lezen : Zijde 
van de zijderups  
 

Nederlands  
Spelling : 
samengestelde 
woorden  
google formulier  
 
Spelling - herhaling  : 
soorten zinnen en 
zinnen maken  zie 
bundel  

 
TERUGKOMDAG !  

Vandaag volgen we  les 
op school ! 

 
Start : 08:50  

 
Afgewerkte bundel + 
opdrachten 
weekplanning. 
Schrijfgerief als dit niet 
op school is. 
Schoolagenda 

Nederlands  
Begrijpend luisteren : 
gewoontes 
google formulier  
 
Begrijpend lezen - 
Vergelijken : de jaguar  
vergelijken  
zie bundel  
 

Wiskunde  
Herhaling leerstof 
Meten en metend 
rekenen.  Maak deze 
opdracht alleen !! 
 
google formulier 

Wiskunde  
Herhaling leerstof : 
Meetkunde en 
bouwsels.  Maak deze 
opdracht alleen !!  
 
google formulier  

Wiskunde  
Tabellen, grafieken en 
diagrammen. 
 
google formulier 
 
 

 Wiskunde  
Bewerkingen : maal-en 
deeltafels  
Bankoverval !! Zoek de 
boeven en de buit !  
Bij elke camera krijg je 
aanwijzingen om een 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70iCsJaMHgyCfzSWKNIj5aojfak6jLB7D4I8IeRaH85pbnA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1VuZkWr0h3frZ5dDmObl9lFidOcXTnI2J/view?usp=sharing
https://www.natuur-en-techniek-oefenen.nl/natuur-en-techniek-groep-6/zijde-van-de-zijderups
https://www.natuur-en-techniek-oefenen.nl/natuur-en-techniek-groep-6/zijde-van-de-zijderups
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5_oTEjwxpowgkDRRJTyoD7t7hkMa2WkvVkoPRppkcJePjFQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ObGMgEmchDFfd5qeVauVAQSXUhs6lvqM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3P2PHMTf-r4r8zaMeTrwtHztu7UNpd9jvfmG8CTSHu_wTw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1c-tRqofwIb6BSkOREQYqHoTjP1eDFC4I/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIBa9SE61wLbAdwr2tcHWeFHzKR5TPk-T5jMa2GydLHywUYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdePi0Twq0Rs2Mi4iWbMtD_oOLbRdpnMI3Dtk5gB4wOlbNsRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnIk-Y-RCpjhl1lG2f8D3w0WKg4CfzAI-2pXJQntyrWkZFjg/viewform?usp=sf_link
https://www.bookwidgets.com/play/2MEWSW


 

 

 

Weekplanning van 8 juni tem 12 juni 2020 
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
 
Getallen tot 100 000 : 
zie bundel  
 
Tussendoortje: 
Juf Els daagt je uit. 
-Zoek de panda (!) 
 

 
Meetkunde-herhaling : 
zie bundel !!!  
theorie (herhaling) : 
‘Lijnen’ 
Evenwijdig en 
loodrecht 
zie bundel   
 
 

codewoord te vinden. 
Met dat codewoord 
moet je de opdracht 
starten.  Bij elke 
opdracht   vind je een 
tip om te weten te 
komen in welk huis de 
boeven zich schuil 
houden.   Noteer de 
aanwijzingen op het 
blad.  (zie bundel)  

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Wero  
Thema grondstoffen  
Aardolie  
Video’s: 
-Ontstaan van aardolie 
-Boren naar olie 
-verwerken van olie 
-boorplatforms 
 
google formulier 
 
MV : juf Veerle  
Vaderdagcadeau 
knutselen. 

Wero  
Thema gondstoffen 
  
-Wist-je-datje :  
Kinderarbeid - video 
 
google formulier  
 
 
 
MV : juf An  
Rap : Vaderdag  
 

  
 
 

 
 
-Happertjes maken  
+ Video met juf Els 
 
 
 
 
 

Les tot 15:15 

Wero  
Thema grondstoffen 
 
Zand - Video’s: 
-ontstaan 
-zandwinning 
-van zand tot glas 
 
google formulier  
 
 
MV : juf Veerle  
Vaderdagcadeau 
knutselen. 

 
 
 
 

 
Praatbox 14u - 14:30u 

 
 

 
 
 

Karrewiet  

 
 
 

Karrewiet  

https://drive.google.com/file/d/1jKdEsYd83rwxwf8ZryuI_5LGvRn2EmkS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cDPgnWrCBc8_5I_an2pKoOkxQQLJo0IPWdJmvUZPHQg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuMV9Tu_Qdicf_n3vb6WboVOmyzSdj6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuMV9Tu_Qdicf_n3vb6WboVOmyzSdj6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17yyKeZKfpBFET5dwNOeViBziOoftDWO5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oAkurXezA5cGq6kp_xjXT0nIW6Qli35/view?usp=sharing
https://schooltv.nl/video/ontstaan-van-aardolie-van-plankton-naar-aardolie/
https://schooltv.nl/video/boren-naar-aardolie-jaknikkers-en-booreilanden/
https://schooltv.nl/video/verwerken-van-aardolie-zelfs-in-wasmiddel-zit-aardolie/#q=aardolie
https://schooltv.nl/video/weghalen-van-boorplatforms-de-diepte-in/#q=boorplatform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-LnzIP_HQUAhtM0J8RoVm0ua6qNIlAfiNpJoj6gJ7Li3oew/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/184196/kinderarbeid-bij-productie-smartphones-de-8-jarige-dorsen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVyoC9EB4fNWHbKwZZQKcHANFvkwKKOYoGXpTzGPtQPm27aA/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://docs.google.com/document/d/1lhoKl9b3eFumMbEL1obIKtn6f746qID4LhgOrcbSlxY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AA6agQxPPAtKm4CjIG6rU9x3Y93b1UAe
https://schooltv.nl/video/ontstaan-van-zand-zand-is-ontstaan-uit-steen/#q=van%20zand%20naar%20glas
https://schooltv.nl/video/zandwinning-van-zand-naar-cement/#q=van%20zand%20naar%20glas
https://schooltv.nl/video/van-zand-naar-glas-zand-als-delfstof/#q=van%20zand%20naar%20glas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUofHmb2xu782wi4WvSMzbuep9-hMFCVuLUWlpWB_wCFHXGA/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
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Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 
 

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

