
 

 

 

Weekplanning van 08/06 tot  12/06 
 

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 

Wiskunde: Getallen 
Tot 100 000 
Maak les 1 
Zelfstandig werk in 
bundel.  
 
Taal: Spelling: 
Bundel 1: Woorden 
met -tie 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
eerste blad. 
Werk verder in je 
bundel. 
 
 
 
 
 
 

Lesdag op school 
 
Meebrengen: 
Schrijfgerief 
agenda 
Bundel wiskunde 
tienden 
Niet vergeten: 
Zowiso!!!! (wie deze 
vorige week niet 
meegebracht heeft!) 
Bundel: Kijk, een mens. 

Taal:  Spelling:  
1. formulier :  
ng- nk - gt - cht 
(tweede kans)  
 
2. Moeilijke 
achtervoegsels: -teit 
en -heid 
Werk in  bundel 2. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
eerste blad. 
Maak blad 1: woorden 
met -heid. 
Maak blad 2: woorden 
met -teit 
 
 
 
 

Taal: Begrijpend 
lezen= 
Leeskraker vaderdag 
Je kreeg deze opdracht 
mee tijdens de lesdag 
van 2 juni.  
Neem een foto en 
stuur door in mail. 
 
Taal: Woordenschat 
uit het ziekenhuis.  
Kijk, een mens. 
Maak p. 5 en 6 
A. In het ziekenhuis 
B. Heb je goed 
gekozen? 
C. Waar wordt het 
gezegd? 
 
 

 Wiskunde: Getallen 
tot 100 000 
Maak les 2 p. 4 en 5 
Zelfstandig werk in je 
bundel.  
 
Taal:  Spelling 
Moeilijke 
achtervoegsels: -teit 
en -heid 
Werk in  bundel 2. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
eerste blad. 
Maak dan blad -teit 
-heid 
De volgende 
oefeningen:  
1. Vul in. Denk aan…… 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivBbxu1MIeysy7dbwX4JWielizmAm6ne7KHKx-1M9bsofzA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Weekplanning van 08/06 tot  12/06 
 

Klas : juf Carine 

 
 

Leren-Leren: 
(weektaak)  
Webquest 7: 
Grondstoffen 
Speurtocht op het 
internet. 
 
 
 
Praatbox 11u  
 

 
 

Wiskunde:  Getallen 
Kommagetallen 
(tienden) 
Voor je begint in je 
bundel kijk je nog eens 
naar het filmpje om je 
geheugen op te frissen. 
Maak daarna 3 
blaadjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiskunde:  Getallen  
Kommagetallen 
(tienden) 
Werk nu  je bundel 
verder af.  Breng je 
bundel dinsdag 
afgewerkt mee naar de 
klas. 
Denk goed aan wat we 
in de klas geleerd 
hebben of bekijk het 
filmpje nog eens. 
Tip!: Vergeet je werk 
niet na te kijken!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vul aan met -heid of 
-teit 
3.Trek een lijn van de 
woorden naar het juist 
achtervoegsel. 
 
Taal/Wero: Kijk, een 
mens. 
Bij dokter Prikkemans 
p. 7 en 8  
oefening A: De koorts 
meten met de 
koortsthermometer. 
oefening B: Ziek en 
gezond. 
oefening C: Orden de 
woorden uit het 
rooster alfabetisch 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jeoYC4Ab8-eai3SWEJ0p4VUMed-0H6WX3L1jcWSFinqUBg/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/kommagetallen-tot-op-01
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/kommagetallen-tot-op-01


 

 

 

Weekplanning van 08/06 tot  12/06 
 

Klas : juf Carine 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag      Middag 

Namiddag 

Taal: spelling 
Moeilijke 
achtervoegsels 
Zelfstandig werk in 
bundel 1  woorden met 
-tie (verder afwerken!) 
(dinsdag 16 juni 
afgewerkt mee naar de 
klas brengen!) 
 
Wero:  Kijk een mens. 
Maak p. 2 en 3 
A. Waar is je neus? 
B. Onder het 
vergrootglas. 
C. Tekenwoorden 
 
MV: Cadeautje 
vaderdag 
Maak een foto van je 
werkje en stuur door 
naar juf Veerle. 

 
 
 

 Wero: Thema 
grondstoffen 
Aardolie 
 
Video’s: 
-Ontstaan van aardolie 
-Boren naar olie 
-verwerken van olie 
-boorplatforms 
 
Formulier 
 
MV: Cadeautje 
vaderdag 
Cadeautje verder 
afwerken. 
Maak een foto van je 
werkje en stuur door 
naar juf Veerle. 
 
 

Wero:  Thema: 
grondstoffen  
Kinderarbeid 
1. Wist-je-datje: 
Kinderarbeid - video 
2. Formulier 
 
Wero/ leren/leren:  
Van kop tot teen. 
Online oefening. 
 
Memory-spel: Train je 
geheugen!!  
112 
 
MV: Cadeautje 
vaderdag 
Pak je cadeautje in en 
verstop het!  
Niet vergeten om 
zondag papa (opa) te 
verwennen! 

 Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

          Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

          Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

      Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://schooltv.nl/video/ontstaan-van-aardolie-van-plankton-naar-aardolie/
https://schooltv.nl/video/boren-naar-aardolie-jaknikkers-en-booreilanden/
https://schooltv.nl/video/verwerken-van-aardolie-zelfs-in-wasmiddel-zit-aardolie/#q=aardolie
https://schooltv.nl/video/weghalen-van-boorplatforms-de-diepte-in/#q=boorplatform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL2Xw6yX7M6xgEgbnNYWoy-RierbYCyjvDm2U--IWdNj20CQ/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/184196/kinderarbeid-bij-productie-smartphones-de-8-jarige-dorsen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBe-OJ0zXAe2yq1gRCHSTKZXcwcPm9Z-dcGAzRU7K8b0x4Ag/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/4925/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5751/5698
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

