
 

 

 

Weekplanning van 15/06 tot  19/06 
 

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 6  p. 12 en 13 
Zelfstandig werk in 
bundel.  
Breng je bundel 
morgen afgewerkt 
mee naar de klas. 
 
Taal: Spelling: 
Moeilijke 
achtervoegsels: -teit 
en -heid 
Werk in  bundel 2. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
eerste blad. 
Maak dan het 3de 
blad. 

Lesdag op school 
 
Meebrengen: 
Schrijfgerief 
agenda 
Afgewerkte bundel 
wiskunde tienden 
Afgewerkte bundel tot 
100 000 
Niet vergeten: 
Zowiso!!!! (wie deze 
vorige week niet 
meegebracht heeft!) 
Bundel: Kijk, een mens. 

Taal:  Spelling:  
Moeilijke 
achtervoegsels: -teit 
en -heid 
Werk in  bundel 2. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
eerste blad. 
Maak dan het 4de 
blad. 
De volgende 
oefeningen: 
- Bekijk de volgende 
woorden goed, dek ze 
daarna af…… 
-Schrijf de woorden 
hieronder nog eens in 
alfabetische volgorde 
op. (kroon) 
 

Taal: Kijk, een mens. 
Begrijpend lezen 
p. 13-14-15 : Met papa 
naar het ziekenhuis. 
p. 13 Lees de tekst 3X 
heel aandachtig!! 
Maak p. 14 oefening 
a-b-c-d-e-f-g-h-i 
Maak p. 15 oefening j 
 
Tip! Kijk je werk na! 
Heb ik alles wel 
volledig ingevuld? 
Heb ik de opdracht 
goed begrepen? 
 
 
 
 
 

Wiskunde:  Zowiso 4.1 
Meetkunde: 
Evenwijdig, snijdend 
en loodrecht 
les 19: p. 38 en 39 
(gebruik een 
geodriehoek!) 
 
Taal:  Spelling 
Moeilijke 
achtervoegsels: -teit 
en -heid 
Werk in  bundel 2. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
eerste blad. 
Maak het laatste blad 
-heid -teit  -tie   -isch 
*Nu is je bundel klaar. 
Breng de bundel 
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De volgende 
oefeningen: 
1. Maak goed 
woorden. Kies uit teit 
of heid. 
2. Verbind elk woord 
met de juiste uitgang. 
3. De woordzoeker. 
 

Taal: Kijk, een mens! 
Ai, mijn knie bloedt! 
Maak p. 4 oefening A 
Femke valt en bloedt. 
 
 

Wiskunde: Zowiso 4.1 
Metend rekenen:  
Klok: Hoe laat is het? 
les 13  p. 26 en 27 
les 18   p. 37 

dinsdag afgewerkt 
mee naar de klas! 
 
Taal: Spelling: Een 
testje 
Moeilijke 
achtervoegsels 
formulier 
 

Leren-Leren: 
(weektaak)  
Webquest 8: 
Zoektocht op het 
internet! 
Fairtrade 
 
 
 
 
 
Praatbox 11u  
 

 
 

Wiskunde:  Zowiso 
blok 4.1 
Les 9 p. 19 (: met grote 
getallen) GEEN ZRM! 
Les 12 p. 24 (getallen 
tot 10 000) 
 
 
Wiskunde: Kijk, een 
mens. 
Maak p.  21  
nr. 16 Drielingen (je 
mag een ZRM 
gebruiken) 
nr. 17 Kamernummers 
in het ziekenhuis. 
 
 
 
 
 

Nederlands: 
Werkwoorden 
vervoegen. (Fairtrade) 
Formulier 
 
 
 
 
 
 

WO: Thema Fairtrade 
deel 3  
De bananenplantage 
Formulier 
 
Bekijk aandachtig het 
filmpje in het formulier 
vooraleer je de 
vraagjes oplost! Zo 
kom je heel wat te 
weten! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5m6v_Ho8igKkQ_60c4lIKxBmUPmd3TZX4aUFcNnw5LqNaZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKLcGXFIj8_Ay2rDtSm9487PGSGEvLP2CjlfHAnw7YJFL55Q/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/1FAIpQLSfFlK3zGkJhLmZntE93dmnkAhI45x6Hxq7OUcrJJANl2MVIKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY032MIQqBDkgR1c84ySl9B_vvlEim-GopKRCzQOIpW4LcJQ/viewform?usp=sf_link
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12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag      Middag 

Namiddag 

Wero:  Thema 
Fairtrade: deel 1 
De bananenplantage 
Formulier 
 
Leren-Leren: 
(weektaak)  
Webquest 8: 
Zoektocht op het 
internet! (verder 
afwerken!) 
Fairtrade 
 
 
 
Leren/Leren :  
meetkunde en 
knutselen: 
happertje en 
opdrachtjes 
 
 

 
 
 

 Wero: Thema 
Fairtrade: deel 2 
 
De bananen quiz 
Formulier 
 
 
 
Wero/taal: Kijk, een 
mens. 
Maak p. 9:  
5. Een gezonde hap 
- Kies uit en vul in. 
- Orden de woorden 
per tekening 
alfabetisch 
- Rijmen  hoef je NIET 
te maken! Mag wel. 
 
 
 
 
 

WO: Thema Fairtrade 
deel 4  
Van producent tot 
consument 
Formulier 
Bekijk eerst 
aandachtig het filmpje 
in het formulier ! 
 
Kookactiviteit: 
bananenmilkshake 
zelf maken! 
Stuur een foto via mail!  
Smakelijk!! 
 
MV:  De duiker 
juf Veerle 
Tip: Maak een foto van 
je resultaat en stuur 
het naar juf Veerle. 
Daar zal je haar zeker 
heel blij mee maken! 

 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbf1OpqM33_inVoZq7_w5IUrzJvJilm0r_C6wT3KPBe0M0hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKLcGXFIj8_Ay2rDtSm9487PGSGEvLP2CjlfHAnw7YJFL55Q/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1AA6agQxPPAtKm4CjIG6rU9x3Y93b1UAe
https://docs.google.com/document/d/1lhoKl9b3eFumMbEL1obIKtn6f746qID4LhgOrcbSlxY/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCBG2G1D_ppPRgMrn1njeo6-I6iQiOoOLE2ewuhHD4emWjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaMAaiwZLpYoAr8MF-zyjjeUOYI5n9dHpUU9RJyGRlLU_NQg/viewform?usp=sf_link
https://www.milkshakemaken.net/milkshake-banaan/
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
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/

