
 

 

 

Weekplanning van 04/05 tot 08/05 
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
04/05 

 

DINSDAG 
05/05 

 

WOENSDAG 
06/05 

 

DONDERDAG 
07/05 

 

VRIJDAG 
08/05 

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 11 uur 
 
 

wero: Veilig 
oversteken: drie 
opdrachten ! 
 

1) kijk naar het 
filmpje en vul 
het formulier 
in: klik hier 

2) kijk naar het 
filmpje en vul 
het formulier 
in: klik hier 

3) ga nu met 
mama of papa 
buiten 
oefenen. 

 
luisterlied oversteken: 
probeer het refrein 
mee te zingen. 

taal: spelling 
 

1) vul het 
werkblad in 
over de f/v 

2) schrijf de 
woorden met f 
en v over. 
Vraag aan 
mama, papa, 
broer of zus 
om je nadien 
de woorden te 
dicteren (dit 
werkblad kan 
je afprinten of 
gewoon op 
een ander wit 
blad maken.) 

wero: actua: 
 
Karrewiet: 
 

1) kijk naar het 
filmpje 

2) maak het 
werkblad  

taal: moederdag ! 
1.luisterverhaal:  
Raad eens hoeveel ik 
van je hou? 
 

1) kijk naar het 
filmpje: klik 
hier 

 
2.schrijfopdracht: 
een elfje schrijven: 

1) kijk naar het 
filmpje: klik 
hier 

2) schrijf een elfje 
over het 
woord “mama” 
trek er een 
foto van en 

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/1_mYCaRtCmynH5QzhkxsVCZhq6rdTg3RZAwn1akmTGA8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Wk1e1J1qRjvlHfaF1mZQ0dV1VZ7h0dcTDpPYQxdrCus/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Ehreuh5mUqo
https://docs.google.com/forms/d/10NgubV9u1snnUeO9UQXmbrXK7S-Z_r1qIXAfGL6L6zo/edit
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/46108/woorden-met-f-of-v/?previous#preview
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-25-april-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2JYHDvg6F63AMOzZjNLW-E4dw1vIOrgeKTzoZtSpHwGRXVQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=QkU6zNZCeCU
https://www.youtube.com/watch?v=QkU6zNZCeCU
https://www.youtube.com/watch?v=8hSpG6h1IlQ
https://www.youtube.com/watch?v=8hSpG6h1IlQ


 

 

 

Weekplanning van 04/05 tot 08/05 
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
zo ga je zeer goed 
onthouden hoe je juist 
moet oversteken 

stuur het me 
door 

 
 
 
 

bewegingsoefening:  
juf Kathie: met de bal 
 

wiskunde: 
juf Christel: 
vul het formulier in 
 
juf Ilse: 

1) bewerkingen: 
maak het 
werkblad.  (je 
kan dit 
werkblad 
afdrukken of 
op een wit 
blad oplossen) 

2) maak de 
oefeningen 
online: klik hier 
zet eerst de 
instelling op 
100! 

bewegingsoefening: 
juf Kathie: wie durft? 
 

wiskunde: 
juf Christel en juf Ilse 
de euro: 

1) kijk naar het 
filmje 

2) maak de 
oefening 
online 
 

juf llse:getallenkennis 
maak de oefening 
online: klik hier 
kijk naar de kleur, ga 
naar het getal en druk 
hier op. 
dit doe je dan voor 
elke kleur. 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

taal: luisterverhaal: 
Het kleurenmonster is 
in de war: 
 

1) luister naar het 
verhaal 

MV: maak je eigen 
kleurenmonster 
 
knutsel nu je eigen 
kleurenmonster.  volg 
het stappenplan 

praatbox om 13 uur LO 
turnen met meester 
Bart 

praatbox om 13 uur 

https://drive.google.com/file/d/1PtDw0Lm18ryGEnucbJZ07byPPidi6K0a/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1m7eSnZpp4jfHhYVj5i6hV-aKG3w5HgcQFTB_8StawNU/edit
https://drive.google.com/file/d/1giLgd1ricqQDF-10d0alGHFh5jlhGBMA/view?usp=sharing
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/numbertrack.htm?language=dutch&linkback=../../../nl/leerspellen/rekenen-tellen/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1issFBT96BAV0-jL8fnDkOyIyRQkJ1aGC/view?usp=sharing
https://www.rekenen-oefenen.nl/videos/geld/algemeen/welke-waarde-heeft-de-munt-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/geld/algemeen/welke-waarde-heeft-de-munt-1
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_100_chart.htm?language=dutch&linkback=../../nl/leerspellen/rekenen-tellen/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jgFoTYohZyk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufilsehallekat&wrd_a=juf%20ilse&wrd_b=halle&wrd_c=kat


 

 

 

Weekplanning van 04/05 tot 08/05 
 

 

Klas : Juf Ilse 
GV 

 
2) maak het 

werkblad 
 
wiskunde: 
juf Christel en juf Ilse 
kloklezen 
 

   

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/10TjPUG-xD2HzDZrprQmjEciOOJRGVy9JHVHFPJU4-cE/edit
https://docs.google.com/forms/d/10TjPUG-xD2HzDZrprQmjEciOOJRGVy9JHVHFPJU4-cE/edit
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/klokkijken/klok/hele-uren/zet-de-klok-goed
http://www.pixabay.com/

