
 

 

 

Weekplanning van 15/05  tot 18/05  
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
18/05 

 

DINSDAG 
19/05 

 

WOENSDAG 
20/05 

 

DONDERDAG 
21/05 
VRIJAF 

 

VRIJDAG 
22/05 
VRIJAF 

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 
*toets: plattegronden 
klik hier 
 
*doe-opdracht: 
klik hier 
 

Wiskunde 
juf Christel: 
Uitleg: Juf Christel 
GETALLEN TOT 50 
 
 
juf Ilse 
de waarde van een 
cijfer in een getal tot 
100: 
 
werkblad afdrukken of 
op een wit blad maken 

ONZE HEER 
HEMELVAARTSDAG 

BRUGDAG 

Muziek met juf An: 
zie link op website  
 
 
 
 
 

Knutselen met juf 
Veerle: 
zie link op de website 

Taal 
 
bovengroep: 
*stukjeswoorden 
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/forms/d/e/1FAIpQLSfDhVjEslWAemRR3RnXuGKrKGbM6kTgTbXneyvtPNcCM10B3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/14S03k9spIxqslCOTv9geKZjuccgpAW1z_OSIk_awe4M/edit
https://drive.google.com/file/d/1a_uLVgNnDgXDk3s2wy-Gwfzld4R4AGHn/view?usp=sharing
https://forms.gle/YuwWCkbEyoBrZrhw8
https://docs.google.com/document/d/1OlY-AdiN4lEHIfgWbxhFlcdNrG1qZTVWtKilwf-QaDQ/edit?usp=sharing
https://forms.gle/iUxD5q6YKxXTqiL56


 

 

 

Weekplanning van 15/05  tot 18/05  
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
 
 
 

*d of t aan het eind 
van een woord 
klik hier 
 
* werkblad afdrukken 
of op een wit blad 
maken 
d of t ? oefening 1 
 
* werkblad afdrukken 
of op een wit blad 
maken 
d of t? oefening 2 
 
ondergroep: 
aai,ooi, oei en eeuw, 
ieuw 
*werkblad afdrukken 
of op een wit blad 
maken 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Wiskunde 
 
juf Christel 
online oefening 1 : 
getallenlijn tot 30 
online oefening 2 : 

bewegingstussendoortje 
van juf Kathie: doe de  
dierenwandeling 
 
 

Praatbox om 13 uur   

https://forms.gle/z74cdmxzYBP7Sbd26
https://drive.google.com/open?id=1gSdHBQ7xf3U--Rgz_MNaIHmEl1dKB2DR
https://drive.google.com/open?id=1j2G_nAtZ94QKW0ZnrT8e4Y-pDm1MQYes
https://docs.google.com/document/d/10S6CvJp6Jb9Byj5MgCsbRQkYRx4_huZR_9YhTzqxivo/edit?usp=sharing
https://www.jmonline.nl/index.php?id=143&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=3&m=1
https://drive.google.com/file/d/1cHYutTrg4V-BR1aOeEarPT-xryagwBd7/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 15/05  tot 18/05  
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
vul de getallen aan in 
de getallenlijn tot 30 
 
 
 
Juf Ilse 
liter, halve liter, 
anderhalve liter: 
maak de oefeningen 
online: klik hier 
 
 
Taal 
 
LIVE-LES voor 
IEDEREEN!!! om 13u30 
klik hier! 
 
VOOR IEDEREEN! 
soorten klanken 
herkennen: 
klik hier 
 
ondergroepje: 
*wat hoort bij elkaar? 
klik hier 
 
*maak er meer van. 
klik hier 

Godsdienst: 
Kijk naar het filmpje 
over 
Onze-Heer-Hemelvaart 

  

https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=3
https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=3
http://www.computertovenaar.be/kinderen/1stewiskunde/documenten/meten/Meten_liter_halveliter_anderhalveliter.htm
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-1/e-ned-1/spelling/spellingL1/klanken/L1-klanken-oef1.htm
http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-2/e-ned-2/taalbeschouwing/samen_horen.htm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-4/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-woord-verandert-niet/oefening-1
https://youtu.be/2lj4EksxNzw


 

 

 

Weekplanning van 15/05  tot 18/05  
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
 
*welk plaatje hoort bij 
het woord? 
klik hier 
 
bovengroepje: 
*niet één maar twee 
klik hier 
 
*luister goed, 
verdubbel 
klik hier 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-5-gesloten-twee-lettergrepige-woorden-2
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-4/woorden/maak-er-meer-van/niet-een-maar-twee-verdubbeling-van-medeklinker
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/woorden-namaken/oefening-10-luisteren-gesloten-twee-lettergrepige-woorden-2
http://www.pixabay.com/

