
 

 

 

Weekplanning 9 van 15/06  tot 19/06  
 

 

Klas : juf Ilse 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
15/06 

 

DINSDAG 
16/06 

 

WOENSDAG 
17/06 

 

DONDERDAG 
18/06 

LESDAG 

 

VRIJDAG 
19/06 

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 9 
p 10 
 
 

WISKUNDE 
Juf Christel: 
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
Wisse springt heen en 

terug. 

filmpje 

ZOWISO 2 lj werkboek 

2 les 18 

Juf Ilse 
Voor wiskunde werk je 
de twee bundels af die 
je hebt gekregen tegen 
donderdag 18/06. 
Je geeft ze dan aan juf 
Ilse af! 
 

De leerlingen volgen 
les op school! 
 
WISKUNDE 
voor in de klas 
Juf Christel: 
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
Wisse springt heen en 

terug 

filmpje 

Oefenen op de 

werkblaadjes. 

 

WERO: 
 
p 11 
 
! je hebt een 
reclamefolder nodig ! 
van de Aldi, colruyt, 
Lidl, carrefour, Albert 
Hein,... dat maakt niet 
uit. 

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/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4


 

 

 

Weekplanning 9 van 15/06  tot 19/06  
 

 

Klas : juf Ilse 

 
 
 
 
 

Knutselen met juf 
Veerle: 
zie op de 
schoolwebsite 
 

TAAL: 
1) lees de tekst: 
klik hier 
 
2) Opdracht: 
Als je de tekst leest, 
dan zie je dat de 
prenten ontbreken. 
Teken boven de tekst 
steeds een afbeelding 
dat bij het fragment 
hoort. 
Breng deze donderdag 
mee en geef ze af aan 
juf Ilse. 

 Muziek met juf An: 
zie op de 
schoolwebsite 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

WISKUNDE 
Juf Christel: 
Moncef, Thorgal,Lina, 
Meriam,Robin en 
Haytam 
Wisse oefent 

filmpje 

ZOWISO 2 lj werkboek 

2 les 17 

Juf Ilse: 
Voor wiskunde werk je 
de twee bundels af die 

Bewegingstussendoortje 
met juf Kathie: 
knopen en strikken 
 

  Praatbox om 13 uur 

https://docs.google.com/document/d/19BTZ6uiFG_w1n2aYHjzUR28ilW20K8xm900BblB9m5k/edit
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://drive.google.com/file/d/1ScjejhIE5pkYJ9s-9kjCQf_O7R6KtkKf/view?usp=sharing
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat


 

 

 

Weekplanning 9 van 15/06  tot 19/06  
 

 

Klas : juf Ilse 

 
je hebt gekregen tegen 
donderdag 18/06. 
Je geeft ze dan aan juf 
Ilse af! 
 
 
TAAL: 
 
Bundel 3: 
werk deze bundel af en 
breng hem donderdag 
mee.  Geef hem aan juf 
Ilse. 
 

   

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

