
 

 

 

Weekplanning van 11/05 tot  15/05 
 

Klas : juf Carine 

 
 

 

 

 

 
MAANDAG 

 
DINSDAG 

 

 
WOENSDAG 

 

 
DONDERDAG 

 

 
VRIJDAG 

 

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: meetkunde 
formulier 
 
Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 
Wiskunde: weektaak 
van juf Katrien 
uitdaging 4: formulier 

Wiskunde:  
Geldrekenen: 
1. Teruggeven : 
Je mag hierbij je ZRM 
gebruiken. 
2. Gepast betalen 
 
Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 

Taal: Karrewiet 
Herbekijk de aflevering 
van gisteren (12/05). 
Noteer de 
onderwerpen in een 
mooie zin op een wit 
blad, neem een foto en 
stuur door. Je mag ook 
typen!  
 
Taal:  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Taalbende. 

Taal: Begrijpend lezen. 
1. Lees de tekst 
aandachtig (minstens 
3x).  
2. Vul dan het 
formulier in. 
 Dieren  komen meer 
uit hun kot. 
3. Gevolgen Schema 
invullen. In dit 
formulier kan je NIET 
werken. Teken het 
over en vul het in. 
Neem een foto en 
stuur door. 
 

Wiskunde: 
Herhalingsoefeningen 

1. Tijd  
2. Vlakke figuren 
3. Blokken tellen 
4. Betalen 

 
Taal: Verkleinwoorden 
Lees aandachtig de 
zinnen en schrijf de 
verkleinwoorden.  
 
 

Leren-Leren: 
(weektaak) Webquest 
-  
lente 

Wero (verkeer):  
 fietscontrole 

wiskunde : weektaak 
van juf Katrien 
Praatbox  11u-12u 

Wiskunde : 
Denk goed na 
vooraleer je invult.  
 De kalender 

Praatbox  11u-12u 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflaIliZUr3N7uRsQDVa-gfqiEs7FrQ-2abjiIF1lOPDTG8BA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf25TwoPpUMQciD0kXBsmMOzR9EHE1sTieZggRFKz0tzZrJZA/viewform?usp=sf_link
https://zouaafsoft.classy.be/Teruggeven/tg21.htm
https://zouaafsoft.classy.be/Betalen/gp31.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV2CrFJUsUmZJvMZFsLNcAm1nnRQas6Xd-Clfcvr7wuPND5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV2CrFJUsUmZJvMZFsLNcAm1nnRQas6Xd-Clfcvr7wuPND5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/14L1kZD8qmO2THeygcl1_4eun7MyvA4yonU9ocphNy-I/edit
https://docs.google.com/document/d/14L1kZD8qmO2THeygcl1_4eun7MyvA4yonU9ocphNy-I/edit
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tijd%20(begin%20derde).htm
https://matchthememory.com/vormenles148
https://dinag.classy.be/blokken.htm
https://zouaafsoft.classy.be/Betalen/gp31.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbcc86-puwRQ1Wb2uPO8C8OR1JlNcOB8Zc8IpMNFCv_OZGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJSeDWKu216w59a1PP8C_WuILgmag_jVBawg4EYi7MGgKLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuuMCnZeMPgdQlpJLSmn5lqZFznDrNUysE9Wu0Ir4zrBa75w/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzEGRhZGiPRg_Gb1ZruVvtQBdKQuobQ7A0Nky3rGG0TLT2Hg/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas


 

 

 

Weekplanning van 11/05 tot  15/05 
 

Klas : juf Carine 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Praatbox 13u30 
(tijdens de praatbox 
een kwisje van de  
wist -je-datjes  van 
vrijdag 08/05) tip: ga 
ze nog eens lezen! 
 
Taal: spelling 
Vervoeg de 
werkwoorden in de 
zinnen in de juiste 
vorm.  
formulier 
 
Taal:  lezen: 
mondmaskers 
waarom? 
lezen 
 

Taal:  Communicatie 
 
1.De zender: formulier 
2.Boodschappen 
zonder woorden: 
formulier 
 
Wero/leren-leren 
Afkortingen: formulier 
Tweede kans! 
Tip: Zoek de 
afkortingen in het 
schema van het 
secundair onderwijs en 
lees aandachtig de 
uitleg bovenaan het 
formulier. Wie het 
vorige week reeds 
gemaakt heeft, hoeft 
het niet opnieuw te 
maken maar je mag 
natuurlijk wel! 

 Wero: (leren-leren): 
Soorten kalenders.  
 
Tip! Lees hierbij 
aandachtig de 
opdrachten. Zoek op 
op internet wat je niet 
direct weet. Ga niet 
zomaar gokken, dan 
leer je niets bij.  
 

Wero:  
Maak deze oefeningen 
on-line en kom meer te 
weten over de natuur. 
1. boerderijdieren 
2. standvogels (vogels 
die bij ons 
overwinteren zijn 
standvogels) 
4. maanden en 
seizoenen 
Maak van nummer 4 
van elke puzzel  een 
foto en stuur door. 
 

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 

https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF459GgLtmJEP_3w1OQs78lWeF_g6dAU6W7MK5dx-xVY-9Xg/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/5858/4670
https://www.wai-not.be/page/article/5867/7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfmcZo6KVGPL3-M91kqmR9pQ1CSt1tbQwCYRz8p2vRH5eLCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerJxyYYEh5xxIyMFi9NV3SR1OarE7ydSUo3kmtoHvvDqV6Ag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVOjKpFr0KWMsfjxG07h1uq5d4G9pIZN5NURJezOB3ang7pw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8g9dYJLy50X-AnkY5Dktz5088VRFLEgRB8js2cBJxLrZElg/viewform?usp=sf_link
https://static.oefen.be/oefening/5/1/3/2/7/e/De%20kinderboerderij_v4.html
https://static.oefen.be/oefening/1/8/4/5/8/e/vogels/vogels/standvogels.htm
https://static.oefen.be/oefening/4/1/9/1/2/e/Hotpot%203ljr%20meizip/Hotpot%203ljr%20mei/index.htm
https://static.oefen.be/oefening/4/1/9/1/2/e/Hotpot%203ljr%20meizip/Hotpot%203ljr%20mei/index.htm
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
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Klas : juf Carine 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

