
 

 

 

Weekplanning 7 van 2/06  tot 5/06  
 

 

Klas : Juf Ilse 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
1/06 

VRIJAF 
PINKSTERMAANDAG 

 

DINSDAG 
2/06 

 

WOENSDAG 
3/06 

 

DONDERDAG 
4/06 

 

VRIJDAG 
5/06 

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 Wiskunde: 
Juf Christel: 
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
filmpje met uitleg 
ZOWISO: 
werkboek 2de leerjaar 
les 2 blz 4-5 
 
juf Ilse: 
Bundel getallenkennis  
 
p 4 tot 6 

WERO: 
Bundel: Handen uit de 
mouwen: 
 
p 3 nr 4 
p 4 nr 5 
p 5 nr 7 
 

Wiskunde: 
Juf Christel: 
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
filmpje met uitleg 
ZOWISO: 
werkboek 2de leerjaar 
les 4 blz 6-7 
 
Juf Ilse: 
Bundel getallenkennis 
 
p 7 tot 10 
 

 
 
 
 

Wiskunde: 
 
juf Christel: 
 
 
 

Taal: 
Romain, Luca, 
Haytham en Gibril: 
 
begrijpend lezen: 
Held Hond redt Kat: 

Godsdienst: 
 
bekijk het filmpje over 
Pinstermaandag. 
 

Taal: 
 
Bundel 3: 
p 157 tot p 160 
 

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/32482e2e44874278a8b25ff036831932
https://www.loom.com/share/32482e2e44874278a8b25ff036831932
https://www.loom.com/share/32482e2e44874278a8b25ff036831932
https://www.loom.com/share/32482e2e44874278a8b25ff036831932
https://www.loom.com/share/04e3e2f273ba468da360154be747a0b6
https://www.loom.com/share/04e3e2f273ba468da360154be747a0b6
https://www.loom.com/share/04e3e2f273ba468da360154be747a0b6
https://www.loom.com/share/04e3e2f273ba468da360154be747a0b6
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ


 

 

 

Weekplanning 7 van 2/06  tot 5/06  
 

 

Klas : Juf Ilse 

 
Juf Ilse: 
Bundel getallenkennis: 
 
p 1 tot 3 

1) lees de tekst 
2X 

2) vul de vragen 
in 

3) breng deze 
tekst weer 
naar school!!!! 

 
Voor iedereen: 
 
bundel 3: 
p 153 tot 156 
 
!!!! op p 154 oef A1  
mama of papa dicteren 
woorden (ze mogen 
kijken op p 153 voor 
inspiratie) 

Maak er een schilderij 
over. 

!!! p 158 oef A9 
moeten mama of papa 
je woorden dicteren 
(ze mogen kijken naar 
woorden op p 157 voor 
inspiratie) 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
 
 
 

Taal: 
Opdracht:  Zoek de 
eerste zin: bundel 1: 
je maakt alle 
oefeningen 
 

1) Lees goed het 
vetgedrukte 
stukje. 

2) kies uit de 
mogelijkheden 

 Muzische vorming met 
juf Veerle: 
zie link op website 

praatbox om 13 uur 

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


 

 

 

Weekplanning 7 van 2/06  tot 5/06  
 

 

Klas : Juf Ilse 

 
een gepaste 
eerste zin (een 
zin die dus 
voor het 
tekstje kan 
komen 

3) duid aan met 
een kruisje 

 
 
 
 
 

bewegingstussendoortje 
van juf Kathie 
met knuffel op stap, laat 
je niet foppen! 

Turnen met meester 
Bart: 
zie link op de website 

zingen met juf An: 
zie link op de website 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1MukfS23TbBaD7fuXHkFLnc8uOXmCsZlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MukfS23TbBaD7fuXHkFLnc8uOXmCsZlm/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

