
 

 

 

Weekplanning van 11/05 tot 15/05  
 

 

Klas : juf Ilse 
GV 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
 

 

DINSDAG 
 

 

WOENSDAG 
 

 

DONDERDAG 
 

 

VRIJDAG 
 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, ... 

Opstaan, 1ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Voormiddag 

praatbox om 11uur 
 
 
 

WERO: Plattegronden 
 
We leren deze week 
over plattegronden. 
Dit is handig voor later. 
Je kan zo je weg vinden 
in de zoo, in het 
shoppincentrum,... 
maar ook als je met de 
auto rijdt is dit 
belangrijk!!! 
 
klik hier voor het 
werkblad.  Dit 
werkblad mag je 
afdrukken of op een 
blad maken. 
 

TAAL: spelling: 
klinkers en 
medeklinkers: 
 

1) Volg de live les 
bij de juiste juf 
(uitleg 
maandag in de 
praatbox) 

2) maak het 
werkblad 
online: vul in 

 
LIVE LES ! 
Praatbox 10 uur bij  juf 
Veerle 
 
LIVE LES ! 
Praatbox om 11 uur bij 
juf Ilse 

WERO: Plattegronden 
 
klik hier voor het 
werkblad. 
Dit werkblad mag je 
afdrukken of op een 
blad maken. 

TAAL: spelling: 
klinkers en 
medeklinkers: toets 
 

1) Herhaal de les 
van woensdag 
hier 

2) maak de toets: 
klik hier 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://docs.google.com/document/d/1nSsaWS0dPiCuuIfCT6iX_3IlJ7Q1z5AvhOFc7d14zC0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MNFKbuDq3EtsncT4AT0sLNFmrqCfR2uiRFNwqwTPqo8
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://docs.google.com/document/d/1F-IrjkGD8nN-G6ClCCzISvDKLaoSa36fYfBPCT9_UhQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MNFKbuDq3EtsncT4AT0sLNFmrqCfR2uiRFNwqwTPqo8
https://forms.gle/aLhwEy9hoSvUpJb46


 

 

 

Weekplanning van 11/05 tot 15/05  
 

 

Klas : juf Ilse 
GV 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MV 
 
een boeket voor 
mama: 
volg het stappenplan 
 
nodig: 
-gekleurd papier 
-schaar 
-lijm 

WISKUNDE 
 
juf Christel: 
Getallenkennis tot 40: 
de waarde van een 
cijfer 
 
Juf Ilse: 
Getallenkennis tot 100: 
wie komt er voor?  Er 
na? 
klik hier 
dit werkblad mag je 
afdrukken of op een 
blad maken 

LO:  
 
sporten met je familie! 
klik hier 

WISKUNDE: 
 
Juf Christel en Juf Ilse 
de liter 
klik hier en vul het 
google-formulier in 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

WISKUNDE: 
 
Juf Christel: 
Getallenkennis tot 40 
 
Juf Ilse 
Getallenkennis tot 100: 
klik hier 

Bewegingstussendoortje 
juf Kathie: met de bal 
voor klein en groot 

PRAATBOX om 13 uur Bewegingstussendoortje 
juf Kathie: handenspel 

 

http://krokotak.com/2013/03/bouquet-for-mom-2/
https://docs.google.com/forms/d/1P59kcKIF3_KBu-Rv66bfLcXOxDEHLpxdqyMNwhq8UY4/edit
https://docs.google.com/document/d/1hIAC9q3Yzc8CqvAxN479hhDN6dLZcE0AShzhKivCILY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K7zNePqsjycQZyY2mmTDaiYWveRoiTsu6QkTZw6vLDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EG-UJ6J5TPKEUaohAn5QwUi6vY5amr_6u5TPTO79IEs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Yu0D_2P_ieOjrh4UzW6TOYHtdWPn_gOTsNV-B-aif_M/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ci8pLY_IgC6lJFtbr-DE9jfEqGZmifebJaMOcsVoBD8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iu4PYCEPOtmE15oaWDwWzKUa-0CJErTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iu4PYCEPOtmE15oaWDwWzKUa-0CJErTB/view?usp=sharing
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://drive.google.com/file/d/1-7mGJmh5qNaVxscPQ6amZCh9DF8u9PTj/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 11/05 tot 15/05  
 

 

Klas : juf Ilse 
GV 

 
Dit werkblad mag je 
afdrukken of op een 
blad maken. 
 
TAAL: Lezen 
 
Sterke lezers: juf Ilse 
klik hier 
LIVE LES !  op de  
Praatbox om 13 uur 
 
 
Minder sterke lezers: 
Juf Veerle 
klik hier 
LIVE LES ! op de  
Praatbox om 14 uur 
 
 
 
 

  Praatbox om 13 uur 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://forms.gle/ATJqgu82nDXFUT3X8
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://drive.google.com/open?id=1GcRefCC5qhn5p3C7-sLtNdJygpJ_Z_nRkXpm1WGFLMw
https://drive.google.com/open?id=1GcRefCC5qhn5p3C7-sLtNdJygpJ_Z_nRkXpm1WGFLMw
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
http://www.pixabay.com/

