
 

 

 

Weekplanning van 01/06 tot  05/06 
 

Klas : juf Carine 

 
 

 

 

 

 
MAANDAG 

lundi 
 

 
DINSDAG 

mardi 

 
WOENSDAG 

mercredi 

 
DONDERDAG 

jeudi 

 
VRIJDAG 
vendredi 

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 

Feestdag 
 
Pinksteren 
 
Geen opdrachten 
 

Lesdag op school. 
Meebrengen: 
Zowieso waar je in 
gewerkt hebt. 
Taalbende. 
Afgewerkte bundels. 
 
Schrijfgerief als dit 
niet in jullie bakje zit. 
 
Een stevige zak om 
materiaal mee naar 
huis te nemen.  

Taal:  Spelling: 
Samengestelde 
woorden 
formulier 
 
Wiskunde:  Getallen  
Tot 100 000 

1. filmpje 
(waarden van de 
cijfers in de getallen 
tot 100000) 

2. filmpje  
In de plaats van 
werkschrift in filmpje, 
nemen jullie een wit 
blad en je doet het 
getallendictee mee. 

3. formulier (tot 
100 000) 

 

Taal/ Leren-leren:  
Karrewiet: Herbekijk 
de aflevering van 3 
juni. 
Schrijf of typ op een 
blad de onderwerpen 
die aan bod kwamen. 
Vertel er ook kort iets 
bij. (Wat heb je 
geleerd? Wat vond je 
leuk of niet leuk aan 
deze uitzending…) 
10 mooie, juiste 
zinnen. Denk aan 
hoofdletters en 
leestekens! 
 
Klaar? Mail door naar 
de juf! 
 

Wiskunde: Getallen:  
Kommagetallen 
1. Filmpje als 
herhaling wat we in de 
klas geleerd hebben 
op dinsdag. 
2. Formulier 
 
Taal:  Spelling 
Moeilijke 
achtervoegsels. 
Werken in bundel 1: 
Oefeningen die we 
aangeduid hebben met 
juf Monique in de klas. 
 
Praatbox  11u-12u 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduWM9-JwqPnWjlHnVApuktbw5I1M3B7lgmFqdHMBBGn21YEw/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2gzwKI79M
https://www.youtube.com/watch?v=Hh459N7_BP0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdixX_xj6uaQ8i3B-IuHNhIpnwmQrzhP1puacAr6VNvbmrtCQ/viewform?usp=sf_link
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/kommagetallen-tot-op-01
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXQe809aI9YE3fckmDa3sj5buLaj5-5ISb-dxJJ7AkoUtjyA/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
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Wiskunde : 
Meetkunde 
Vlakke figuren. 
Kijk eerst goed naar de 
filmpjes.  
Filmpje 1: 
Evenwijdigheid 
Filmpje 2:  
Rechthoek 
Filmpje 3 
Vierkant 
 
Maak daarna het 
formulier 
 
 

 
 
 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/evenwijdigheid
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/rechthoek
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/vierkant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnss3xK5zavUILNi4LQO9FsNiVqmhY9Syj0Dk7eRg54FkRHA/viewform?usp=sf_link
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12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
 
 

  Wero: Thema 
grondstoffen: 
Hoe komt leidingwater 
in jouw glas. 

1. Filmpje 1 
watervoorzieningen 

2. Filmpje 2  
zuiver drinkwater uit 
onze kraan. 

3. Formulier 
 

Wero:  Thema: 
grondstoffen  
 
Delfstoffen:  
 

1. Filmpje (wat 
zijn 
delfstoffen?) 

2. Formulier 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:5O 

MV: Knutselen met juf 
Veerle. 
piepkleine- en 
reuzebubbels.  
 
 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MV: Muziek met juf Ann 
 
beatboxen 
 
 
 
 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

https://schooltv.nl/video/watervoorzieningen-iedereen-op-de-wereld-heeft-water-nodig/
https://www.youtube.com/watch?v=sVgZD3F6An0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BkBAElZELlGGjQPntsspG0G-mLZHFRnR6bRZtb9f8b2IhQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=Y3EVxYKo-3M&t=115s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7oMCOrizP3Ufml0W6yoHikAQcI2Gjz-M7GmyW-V9KAOWQrw/viewform?usp=sf_link
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
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Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

