
 

 

 

Weekplanning van 29 juni tot 30 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
29-06-2020 

DINSDAG 
30-06-2020 

JULI - AUGUSTUS  
2020 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, tanden poetsen, zich kleden, ... 
 

 
Nederlands 
 
Lezen: Over jonge konijnen 
en een babybroer 
 
verhaal: klik hier  
 
vragen: klik hier 

Wero - Techniek 
 
Maak met afvalmateriaal, 
lego of ander materiaal dat 
je thuis vindt een 
knikkerbaan. 
 
Film de weg die de knikker 
aflegt en stuur het filmpje 
door naar de juf.  
 
Deze opdracht start vandaag 
maar…  
Je mag tijdens de grote 
vakantie verder werken. 
 
De laatste week van 
augustus maak ik de 
winnaar bekend.  
 

 

Wil je tijdens de vakantie oefenen. 
Is het een regenachtige dag en verveel jij je. 
 
Werk in je vakantiebundel en ga eens op het internet. 
 
hieronder staan links en tips: 
 
Nederlands 
 

- Oefen in de vakantie zeker deze leerstof (kies voor het niveau van 2de leerjaar) 
- https://www.computermeester.be/ei-ij-oefenen-eerste-leerjaar.htm 
- https://www.computermeester.be/f-v-oefenen-eerste-leerjaar.htm 
- https://www.computermeester.be/spelling/woorden-met-d-of-t-spelling

-2de-3de-4de-leerjaar.htm 
- https://www.computermeester.be/spelling/hoofdletters-oefenen-spellin

g-3de-4de-leerjaar.htm 
- https://www.computermeester.be/splitsen-in-lettergrepen.htm 
- https://www.computermeester.be/samengestelde-woorden.htm 
- https://www.computermeester.be/camera.htm 
- https://www.computermeester.be/doffe_klinker.htm 

 
 

 
Voormiddag 

https://drive.google.com/file/d/1nM6noeBIhTLpLHcLXfT_X7_94PhZKTik/view?usp=sharing
https://forms.gle/tBLaC8Hf73tDvujD7
https://www.computermeester.be/ei-ij-oefenen-eerste-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/f-v-oefenen-eerste-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/spelling/woorden-met-d-of-t-spelling-2de-3de-4de-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/spelling/woorden-met-d-of-t-spelling-2de-3de-4de-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/spelling/hoofdletters-oefenen-spelling-3de-4de-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/spelling/hoofdletters-oefenen-spelling-3de-4de-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/splitsen-in-lettergrepen.htm
https://www.computermeester.be/samengestelde-woorden.htm
https://www.computermeester.be/camera.htm
https://www.computermeester.be/doffe_klinker.htm


 

 

 

Weekplanning van 29 juni tot 30 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 
De winnaar wordt  op de 
schoolwebsite bekend 
gemaakt! 
 

wiskunde  
 

- Blijf de maal- en deeltafels oefenen! 
- met de maal- en deeltafelkaartjes via de methode die aangeleerd is (de drie 

hoopjes), 
- via volgende website: 
- https://www.demaaltafels.be 
- http://www.maaltafels.be 
- https://www.computermeester.be 
- https://www.tafels-oefenen.be 

 
- Lees regelmatig de klok af. Stel elke dag je wekker in op het uur dat je wil opstaan. 
- Ga mee naar de winkel en betaal in de plaats van je ouders, probeer tijdens het 

winkelen op te tellen hoeveel je ouder moet betalen. Aan de kassa hoor je of je 
juist geteld hebt. 

  
Wero 
 

- Denk aan je knikkerbaan! 
- Kijk naar Karrewiet. Zo blijf je op de hoogte! 

 
Algemeen 
 

Leuke educatieve websites: 
- https://www.xnapda.be 
- http://www.cyberkidz.be 
- www.computermeester.be ---> Kies 2de leerjaar 

 

Wiskunde 
 
Herhaling: 
 

- Maak de eerste 2 
bladzijde van je 
vakantiebundel. 
 

MV- Beeld  
 

Ik ga duiken! 
 
Opdracht: klik hier  
 

12.00 – 13.00 Middag Middag 

Namiddag 

 
 

 
 

 

 
 
Het schooljaar zit erop! 
Jullie waren top! 
 
Geniet nu van de rust, 
maar laat de vakantiebundel 
niet gerust 😉. 
 
Prettige vakantie! 
Juf Ellen 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.demaaltafels.be/
http://www.maaltafels.be/
https://www.computermeester.be/
https://www.tafels-oefenen.be/
https://www.xnapda.be/
http://www.cyberkidz.be/
http://www.computermeester.be/
https://drive.google.com/drive/shared-with-me
http://www.pixabay.com/

