
 

 

 

Weekplanning van 1 juni tot 5 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
01-06-2020 

DINSDAG 
02-06-2020 

WOENSDAG 
03-06-2020 

DONDERDAG 
04-06-2020 

 

VRIJDAG 
05-06-2020 

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, …  

 
 
 

Voormiddag 

 
 

Pinkstermaandag 
 

 
 
Wat is Pinksteren? 
 

Bekijk volgende filmpjes 
gemaakt uit lego: 

- Pinksteren, het 
verhaal uit de 
kinderbijbel 
klik hier 

- Hedendaags 
Pinksterverhaal 
klik hier 

Nederlands 
 

1. Spelling 
 

1. Maak herhalingsles 
1 

              Zoek de bundel met 
              titel: 

- Het alfabet, 
klinkers en 
medeklinkers 

 
2. Begrijpend Lezen 

1. Maak het werkblad 
online. 
- Klik hier 
 

Nederlands 
 

1. Spelling 
 

1. Maak herhalingsles 
2 

              Zoek de bundel met  
              titel: 

- Stukjeswoorden 
met korte klinker 

 

2. Maak les 1 blz 1 en 
2. 

Wero - samenleving 
 

1.Eerst kopen, dan betalen 
 

Zie bundel Wero: 
Thema eerst kopen, dan 
betalen. 
Maak: 

- les 2  blz 13, 14 en 
15 

Nederlands 
 

1. Begrijpend lezen 
 

1. Maak de bundel met 
titel en tekst: 
- leestaak 1: Niet 
zomaar een hond 

Praatbox van 11u tot 
maximum 12u  klik hier 

- overlopen van het 
weekschema wiskunde - bewerkingen 

 

Rekengroep juf Ellen 
 

LO 
 

Sporten met de letters van 
je naam.  

wiskunde - bewerkingen  
 

Rekengroep juf Ellen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RQJaxBV1YOo
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBtMHg6FFGZXn5AjENjRcuaBRhw8jn4hQr-qoIICFhBO9Nsg/viewform
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve


 

 

 

Weekplanning van 1 juni tot 5 juni 2020  
 

 

Klas : VE 

 
1. Herhaling deel- en 
maaltafels (inzicht) 
 

- Maak in de 
wiskundebundel blz 
1, 2, 3 en 4. 

- Klik hier  1. Herhaling deel- en 
maaltafels (inzicht) 
 

- Maak in de 
wiskundebundel blz 
5, 6, 7 en 8.. 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
 
 
 

Wero - samenleving 
 
1. Eerst kopen, dan betalen 
 
Zie bundel Wero: 
Thema eerst kopen, dan 
betalen. 
Maak: 

- les 1  blz 11 en 12 
 

 

 
 

 
Praatbox van 15u tot 
maximum 15u30  klik hier 

- afsluiten van de 
week. 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/document/d/1tOvZTjrS_ZPxUsUpDelaJTxCPnSed7PQVmdmiFgHtFs/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
http://www.pixabay.com/

