
 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 26 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
22-06-2020 

DINSDAG 
23-06-2020 

WOENSDAG 
24-06-2020 

DONDERDAG 
25-06-2020 

Lesdag! 
Wij komen naar school! 

VRIJDAG 
26-06-2020 

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, …  

 
 

Tip: 
Bekijk je weekschema. Vragen?  
Stel ze tijdens de praatbox! 
 

Afspraken i.v.m. de praatbox: 
 

- iedereen wordt verwacht in de 
praatbox, 
 

- Je gaat op een rustige plek 
zitten. 
 

-Zet je micro uit als je niet aan 
het woord bent. 
 

Veel succes!  

 

Wero -verkeer 
 
1. De fiets 
 
Zie bundel Wero: 

- blz  57 en 58 

 

Nederlands 
 

1.  Spelling 
in de bundel 

1. les 9 blz 17 en 18 
 
2.  Lezen 
Ridders 

- Tekst: klik hier 
- Vragen: klik hier  

 
 

 
Onze laatste dag samen op 
school als klas VE 
 
 
We maken er een leuke dag 
van! 
 
Breng mee: 

- een stevige grote 
zak, 

- je bundels en 
taakjes, 

 

 

Wero - verkeer 
 
1. De fiets 
 
Zie bundel Wero: 

- blz 59 en 60  

 
Voormiddag  

11:00: praatbox  
Klik hier 
Doel: overlopen van het 
weekschema! 
 

 

MV- Beeld  
 

Knutselopdracht 
 

3 kleine visjes 
 

- klik hier 
 

Breng je werkje donderdag 
mee naar school! 
 

 

wiskunde  
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1.  in de bundel 
- blz 37, 38, 39 en 40 

 
 

 

wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. in de bundel 
- blz 41, 42, 43 en 44 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

https://drive.google.com/file/d/1u1hBsTnvVrbEjOpWA5fXmzGQcFQ1M9Yc/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC4wciNg5LxSxrbodGYM1wUr57rCyt3m_qg99jKuho0Y5BWA/viewform
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://drive.google.com/file/d/1OcB_184Y5307WVfg8B2R7hIM8AUXEBH2/view?ts=5eeb6613


 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 26 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 

Namiddag 

 

Nederlands 
 

1. spelling: in de bundel 

1. les 8 blz 15 en 16 
 

2. begrijpend lezen 
- Tabellen lezen 

zie bundel 
 

 
 

Tip: 
 

Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 
Wel, schrijf het allemaal op 
en vraag of vertel het straks 
tijdens de praatbox!  
Tot straks! 
 
 

15:00 praatbox 
Klik hier 

 

Leuke afsluiter! 
 

 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. In de bundel 
- blz 33, 34, 35 en 36 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
http://www.pixabay.com/

