
 

 

 

Weekplanning van 25/05 tot 29/05  
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
25/05 

 

DINSDAG 
26/05 

 

WOENSDAG 
27/05 

 

DONDERDAG 
28/05 

LESDAG OP 
SCHOOL 

 

VRIJDAG 
29/05 

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 11uur 
 
 

WERO 
Voor, achter, dichtbij, 
veraf 
 
klik hier 
Dit werkblad kan je 
afdrukken of op een 
wit blad maken. 
 
 

Knutselen met Juf 
Veerle 
 
piepkleine en 
reuzebubbels 
 
klik hier en bekijk het 
filmpje. 
 
 

VOOR WIE NIET KOMT:  
 
Wiskunde 
juf Christel 
ZOWISO 2de lj 
blok 2 les 13: 
Wisse naar de kermis! 
Filmpje juf Christel 
 
De andere kinderen 
krijgen hun opdracht 
op school. 

 

Wiskunde: 
 
juf Christel 
ZOWISO 2de lj 
blok 2 les 15: 
Naar de markt! 
Filmpje juf Christel 
 
 
juf Ilse: 
rekenpuzzels 
maak de puzzel online 
klik hier 
 

 
 
 
 

Muziekles met juf An 
zie link op website 

Taal: 
technisch lezen: 
lees gedurende 1 
minuut, trek een 

 Taal:  
woordenschat : 
het lichaam: 
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/1YRvryaKhIRdGIOkNasF13cHPnxZtx4uJgw_6ODf4ZJ8/edit
https://drive.google.com/file/d/17wmfgpPNoV8VOjrwC5MwmBZh-s6bySLf/view?ts=5ec78b85
https://www.loom.com/share/ffc08962e8b64b189ff8a81f9b0b344f
https://www.loom.com/share/ffc08962e8b64b189ff8a81f9b0b344f
http://www.digitaak.be/JClic/index_2L_Wisk.htm
http://oefenen.cbe11.be/dokter/lichaam.htm


 

 

 

Weekplanning van 25/05 tot 29/05  
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
streep tot waar je 
komt. 
morgen en de dagen 
nadien, doe je dit ook. 
Kijk of je vorderingen 
maakt!!! 
Stuur ook een foto van 
je werk met de datum 
naast elke streep naar 
mij.  
 
 klik hier 
 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
Wiskunde: 
juf Christel 
Optellen en aftrekken 
van de tientallen. 
 
Juf Ilse: 
optellen en aftrekken 
zonder brug 
klik hier en maak de 
oefeningen online 

Godsdienst: 
Opdracht Onze Heer 
Hemelvaart 
klik hier 

  Praatbox om 13 uur 

Taal: 
luisterles: 
de olifant en de slak 

bewegingstussendoortje 
van juf Kathie: 
beweeg zoals een dier 

  

https://docs.google.com/document/d/13sfXZoI4S2wkKqfUnPYz0Chp57Ozmqx3PAcDy1xUQZI/edit?usp=sharing
https://forms.gle/AaftHHNgUpPzEyLo9
https://forms.gle/AaftHHNgUpPzEyLo9
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/5/7/e/optellen%20aftrekken%20tot%20100%20zb.htm
https://docs.google.com/document/d/17t4T794NN7LEwSzhV-KnqAQHWjk_VsVWg6MSushKHgc/edit?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/1cHYutTrg4V-BR1aOeEarPT-xryagwBd7/view?usp=sharing
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GV 

 
 
klik hier 
 
 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjchdY8hRH78B2GqdynOOQpkNKLuveaRBTqT_ypwzvJY7Zw/viewform
http://www.pixabay.com/

