
 

 

 

Weekplanning van 22/06 tot 26/06 
 

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 
Kommagetallen 
honderdsten (0,01) 
-Kijk eerst naar het 
filmpje honderdsten 
-Maak les 16 in je 
gekleurde bundel. P. 
32/33 
(We verbeteren deze 
les morgen in de klas). 
Vergeet je bundel dus 
niet!! 

Lesdag op school 
Meebrengen: 
Schrijfgerief 
agenda 
Afgewerkte taken 
Niet vergeten: 
Zowiso!!!!  
Bundels:  
Kijk, een mens. 
Kommagetallen 
(honderdsten) 
 
!!Een grote, stevige 
zak zak om je materiaal 
in te stoppen. Voor de 
Jarne, Océane en 
Marie-Dominique is dit 
de laatste lesdag. Dus 
bij jullie gaat vandaag 
alles  mee naar huis! 

Taal:  Taal: Spelling: 
Moeilijke 
achtervoegsels: -isch 
Werk in  bundel 3. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
leesblad. 
Maak dan blad 3 en 5 
oefeningen: 
1.  We zeggen: een 
mooi meisje en een 
mooie jongen…. 
2. Elk land zijn eigen 
vlag.  
 
Taal: Creatief 
schrijven. 
Kijk, een mens! p. 10 
6. In de war. 

Taal: Spelling:  
 Kijk, een mens. p. 12 
Verkleinwoorden 
Oefening 8: Elk kleintje 
op zijn plaats.  
Lees eerst goed de 
opdracht!! 
 
Kijk, een mens. p.20 
be- ge- ver- 
-lijk  -ig 
Oefening 15. Stop ze in 
het juiste bed. 
 
 
 
 
 
 

Wiskunde:  Zowiso 4.1 
les 23 p. 42: Oefen je 
nog eens mee? 
Maak de aangeduide 
oefeningen. 
Je mag je ZRM 
gebruiken. 
 
Getallen tot 100 000 
Maak nrs  en 3 - 4 -5-6 
en 7 in je bundel. 
 (1 blad) 
3. Noteer in cijfers. 
4. Splits de getallen 
5. Noteer het getal dat 
1T ….. 
6.Noteer het getal dat 
1H ….. 
7. .Noteer het getal dat 
1D ….. 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/kommagetallen-tot-op-001
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(Jarne, jij mag de 
zinnen typen op een 
apart blad) 
 

 
 

Taal: Spelling: 
Moeilijke 
achtervoegsels: -isch 
Werk in  bundel 3. 
Lees nog eens hardop 
alle woorden op het 
leesblad. 
Maak dan blad 1 en 2 
Volgende oefeningen: 
1.  Lees en kleur 
telkens het staartstuk 
-isch 
2. Vul -isch aan bij de 
woorden. 
3. Vervang de 
schuingedrukte 
woorden door een 
woord dat eindigt op 
-isch 
4. Welke woorden 
passen bij elkaar? 
 
Praatbox 11u  
 

 
 

Wiskunde:  
1. Getallen 

Kommagetallen 
honderdsten (0,01) 
-Kijk eerst naar het 
filmpje honderdsten 
-Maak les 18 p. 36-37 
in je bundel. 
 

2. Getallen/ 
bewerkingen 
Zowiso: blok4.1 les 22 
 p. 40/41 
nrs. 1-2-3-4-5-6 
Voor nr. 6 mag je je 
ZRM gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiskunde: Zowiso 
Getallen/ breuken 
blok 4.1  
les 14 
Maak p. 28 en 29: de 
aangeduide 
oefeningen. Je mag je 
ZRM gebruiken. 
les 18 
Maak p. 36: de 
aangeduide 
oefeningen. 
 
Getallen: Tot 100 000 
Maak nrs  en 1 en 2 in 
je bundel.  
1. Welke getallen zijn 
hier getekend? 
(2 kanten) 
 
2. Noteer het getal in 
cijfers. 

Taal: Thema puberteit: 
Genotmiddelen 
Begrijpend lezen:  
Alcoholverslaving 
opdracht en formulier 
 
Tip: Lees aandachtig de 
teksten en artikels  in 
het formulier. Zo steek 
je heel wat belangrijke 
informatie op bij het 
maken van deze 
oefening. 
 

https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/kommagetallen-tot-op-001
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCHGvh6ixYnidv6VMwwT62n4yhe7YoCvdjHAsv5qJd-WwW4Q/viewform?usp=sf_link
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12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag      Middag 

Namiddag 

Wiskunde: Kijk, een 
mens. p. 31-32 
Meten is weten; 
A. Schrijf deze 
woorden op de juiste 
plaats. 
B. Meet de omtrek van 
deze figuren. 
C. Wie draagt de 
zwaarste tas?  
D. Wie drinkt het 
meeste? 
E. Mama gaat joggen. 
 
Leren-Leren: 
(weektaak)  
Webquest 9: 
Zoektocht  
op het internet! 
Genotmiddelen- 
verslavingen 
formulier 
 

 
 
 

 Wero: Thema 
puberteit 
Dr Bea show:  
Sociale media  
 
-Herbekijk de 
aflevering nog eens. 
-Werk je blaadjes over 
sociale media verder 
af.  
 
MV: muziekles met juf 
An. 
doe ba doe bi 
liedje midden- en 
bovenbouw.  
 
 
 

WO:  Thema puberteit 
Genotmiddelen:  
Rookverslaving 
Filmpje 
opdracht en formulier 
 
 
WO/ LL/ techniek: 
Proefje met coca cola 
opdracht en formulier  

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Ulg5ssri2E_C4ECOx0JynLYgbOApOwlyiQeoPKQn1Ilx7A/viewform?usp=sf_link
https://www.ketnet.be/kijken/de-dokter-bea-show/aflevering-10-online-sociale-media
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://schooltv.nl/video/clipphanger-waarom-is-roken-slecht-voor-je/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYYqVEFkNvhixW9yTv3PllNZlxRNJT1HtvB84oIL0NzzG8tg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduUFYwRftgUTE40etnvijvjO0BKaod9G03KsrRsQUoDCiakg/viewform?usp=sf_link
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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Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

