
 

 

 

Weekplanning van 8 juni tot 12 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
08-06-2020 

DINSDAG 
09-06-2020 

WOENSDAG 
10-06-2020 

DONDERDAG 
11-06-2020 

Lesdag! 
Wij komen naar school! 

VRIJDAG 
12-06-2020 

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 -natuur 
 
1. Water in ons leven 
 
Zie bundel Wero: 
Thema Water in ons leven. 
Maak: 

- les 1  blz 1 en 2 

 

Nederlands 
 

1.  Spelling 
in de bundel 

1. les 4 blz 7 en 8 
 
2. Luisteren 
online les 

1. Wat is gebarentaal? 
- klik hier  

 

Seo 
 

Wero - natuur 
 
1. Water in ons leven 
 
Zie bundel Wero: 
Thema Water in ons leven. 
Maak: 

- les 2  blz 3, 4 en 5 

 
Voormiddag 

 

Nederlands 
 

1. Herhaling en bespreking 
van de lessen 

o.w.v. een fout in de vorige 
weekplanning wordt de 
leestaak: niet zomaar een 
hond,  tijdens de klasdag 
gemaakt. 

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

 

MV- Beeld Vaderdag 
zondag 14 juni is het 
vaderdag! 
 
Verwen je papa maar eens! 
Juf Veerle heeft een zeer 
leuk idee! 
 
Klik hier 

 

wiskunde  
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1.  in de bundel 
- blz 13, 14, 15 en 16 

 
 

 

wiskunde  
 

 

wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. in de bundel 
- blz 17, 18, 19 en 20 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9LDe49ZJLLiTDJLGSWgy4JIYMjeSie5nh3GRB5OBDa5j02g/viewform
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://drive.google.com/file/d/10h2dfm-Jo2PYW9EXXFXCMpdFxw3HyvgE/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 8 juni tot 12 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 

Namiddag 

 

Nederlands 
 

1. spelling: in de bundel 

1. les 2 blz 3 en 4 
2. les 3 blz 5 en 6 

 

2. begrijpend lezen 
1. Zwijgen is erger 

-zie kopie in je bundel 
-heb je het niet?  Kijk dan 
hier:   

- leestekst Klik hier 
- vragen: klik hier 

 

 
 

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 9, 10 11 en 12 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1P2RcGfO-Fuy0lyTlLXYpScGd6Ai0wE-r/view?usp=sharing
https://forms.gle/QanzuRhiE5EnVLAT6
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
http://www.pixabay.com/

