
 

 

 

Weekplanning van 29 en 30 juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 

 

 

DINSDAG 

 

 

WOENSDAG 

 

 

DONDERDAG 

 

 

VRIJDAG 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NEDERLANDS 
We oefenen onze 
letters en woorden 
nog eens in : 
 
groep 2 :  
online oefening 1 : 
letters flitsen 
online oefening 2: 
woorden lezen  
online oefening 3 : 
woorden oefenen  
kern 4 
------------------------------- 
groep 1 : 
online oefening 1 : 
letters kern 7 lezen 
online oefening 2 : 
woorden kern 7 lezen 
online oefening 3 : 
woorden lezen 

LAATSTE PRAATBOX 
van het schooljaar ! 
9u30 - 10u 
SAMEN afscheid 
nemen van het 
schooljaar !  

 
DANSEN MAAR ! 

● dansje 1 
● dansje 2 
● dansje 3 
● dansje 4 
● dansje 5 

 

 
GROTE VAKANTIE 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
GROTE VAKANTIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GROTE VAKANTIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/9M6Zx8JKHDU
https://youtu.be/CNBzxXb5q6U
https://youtu.be/Uxkb7Qm5m_4
https://youtu.be/Uxkb7Qm5m_4
https://youtu.be/fIuzFtD1YaQ
https://youtu.be/2lVVQO4Uaj8
https://youtu.be/ZetDWtk2eeM
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://youtu.be/wpz36D0WaDg
https://youtu.be/RHuASIIp-3U
https://youtu.be/lFWysdCgVNg
https://youtu.be/L9-YSLkwTk8
https://youtu.be/KGkL4TAIND4
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WISKUNDE 
Nog even oefenen ! 
 
groep 3 :  
online oefening 1: 
splitshuisjes tot 5 
online oefening 2 : 
sterren tellen 
 
groep 1 en 2  : 
online oefening 1 : 
splitshuisjes van 8 en 9 
online oefening 2 : 
sommen tot 10 
online oefening 3 :  
sterren tellen 

 

HOERA VAKANTIE  ! 
(zie bundel) 
 
Zoek waar Nico en 
Sofie op vakantie gaan 
door de eerste letter 
van elk voorwerp in 
het vakje te schrijven. 
 
Vliegeren maar ! 
Kijk naar de volgorde 
van de kleuren.  Geef 
alle strikjes de juiste 
kleuren. 
 
Teken een droom : 
verbind de punten van 
1 tot 45 (vraag hulp 
indien nodig). 
Droom jij ook van een 
bijzondere reis.  Maak 
er een tekening van ! 
 

 

MAGJE  = LETTERS 
lezen en schrijven : 
 
 

 
 
HOE ? 
gebruik daarvoor je 
letterkaart.  Lees je 
letters en schrijf ze 
over of laat ze 
dicteren.  Dan kan je 
ook doen met 
woordjes. 
 
OF via online 
oefeningen (voorbije 
weekplanningen) 

 
MAGJE : splitsingen en 
bewerkingen (+ en -) 
tot 6/10 oefenen  
 

 
 
HOE ? 
met rekenkaartjes 
 
OF via online 
oefeningen (voorbije 
weekplanningen) 

 
MAGJE : 
VAKANTIEWERKJES: 
zie bundel  
 

 
 
 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://youtu.be/0yB3lHHDYcg
https://www.computermeester.be/sterren/sterren-tellen-tot-10-001.htm
https://youtu.be/2tBbNAaUtZ8
https://youtu.be/CNA9q9GAsNk
https://www.computermeester.be/sterren/sterren-tellen-003.htm
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MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 

 

MAGJES : 
Maak iets lekkers ! 
Je kan kiezen uit : 
*gezond aperitief 
*milkshake 
*fruitsnoepjes 
 
MAAK iets moois ! 
Je kan kiezen uit 
*schelpen-lijstje 
*knikkerschilderen 
*vriendschapsbandje 
 
Doe iets leuks ! 
Je kan kiezen uit 
*autorace met WC-rol 
*ganzen-waggel 
*voel-voetpad 

Techniek/leren leren: 
hoe maak je het beste 
vliegtuig ooit ? 
kijk ook op het 
stappenplan (bundel) 

 
Vlieg mee in de 
cockpit van een 
vliegtuig en vlieg zo de 
vakantie in !  

 

 
 

 
MAGJE = LEESPLEZIER : 
 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, ... 
 

 
MAGJE :  
Wat kan ik doen in de 
vakantie ? 

 
zie vakantiebingo 
deel 1 
deel 2 
 
Je kan ook een 
vakantie-schriftje 
bijhouden OF een 
vakantie-doos vol 
herinneringen maken. 
(zie bundel) 
 
 

https://youtu.be/5amBHDlm2Wg
https://youtu.be/5amBHDlm2Wg
https://youtu.be/Ta7KJbjJhTQ
https://youtu.be/Ta7KJbjJhTQ
https://youtu.be/Ta7KJbjJhTQ
https://drive.google.com/file/d/1rjYtfpVpyWmh49ckG4vblnNVlA6g4uL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EyWWqL5tIhsVX8iLPHJpdieo_-isJtyk/view?usp=sharing
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