
 

 

 

Weekplanning van 22/06 tot 26/06  
 

 

Klas : Juf Ilse 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
22/06 

 

DINSDAG 
23/06 

 

WOENSDAG 
24/06 

 

DONDERDAG 
25/06 

LESDAG 

 

VRIJDAG 
26/06 

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 

praatbox om 11 uur 
 
 
 

WERO: Handen uit de 
mouwen: 
 
p 13 
p 14-15 kies uit de 
woorden : kopen, 
verkopen, ruilen, lenen 
of sparen en schrijf het 
juiste woord onder het 
verhaal. 
 

WISKUNDE: 
tijdens de klasdag 

Juf Christel:  
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
filmpje 

oefenen in 

oefenbundel 

bladzijde 1 en 2 

 
Juf Ilse: 
Getallenkennis en 
bewerkingen tot 100: 
Je werkt de bundel af 
tegen donderdag en 
geeft hem dan aan juf 
Ilse 

 
De leerlingen krijgen 
les op school vandaag! 
 
WISKUNDE 

tijdens de klasdag 

Juf Christel:  
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
filmpje 
oefenen in 

oefenbundel 

filmpje 

bladzijde 3 en 4 

 

WERO: Handen uit de 
mouwen: 
 
p 16 - 17 
WISKUNDE 
Juf Christel: 
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
filmpje 
ZOWISO 2lj 

werkboek 2 

les 26 

 

 
 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2


 

 

 

Weekplanning van 22/06 tot 26/06  
 

 

Klas : Juf Ilse 

 
 
 
 
 

knutselen met juf 
Veerle: 
zie link op de 
schoolwebsite 

TAAL: 
 
Stukjeswoorden met 
een korte klinker: 
je maakt de 
werkblaadjes en geeft 
deze donderdag aan 
juf Ilse. 

 muziek met juf An: 
zie link op de 
schoolwebsite 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

WISKUNDE: 
 
Juf Christel:2 lj 
werkboek 2 les 25 
 
 
Juf Ilse: 
getallenkennis en 
bewerkingen tot 100 
Je werkt de bundel af 
tegen donderdag en 
geeft hem dan aan juf 
Ilse. 
 
 

Bewegingstussendoortje 
met juf Kathie: 
spelen, schrijven, 
afkoelen met water 

  Praatbox om 13 uur 

TAAL 
 
Bundel 2 Het alfabet, 
kllinkers en 
medeklinkers: 
Je maakt bundel 2 . 

   

https://drive.google.com/file/d/1FvCLOLyJqQtKt4-l6Aunq5hjeDxZ04dc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvCLOLyJqQtKt4-l6Aunq5hjeDxZ04dc/view?usp=sharing
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat


 

 

 

Weekplanning van 22/06 tot 26/06  
 

 

Klas : Juf Ilse 

 
Je  geeft deze 
donderdag aan juf Ilse. 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

