
 

 

 

Weekplanning van 11 mei tot 15 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
11 mei 2020 

 

 

DINSDAG 
12 mei 2020 

 

WOENSDAG 
13 mei 2020 

 

DONDERDAG 
14 mei 2020 

 

VRIJDAG 
15 mei 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 

! Afspraken Praatbox ! 
 
- Je zet je microfoon 
altijd uit. Je zet hem pas 
aan wanneer de juf je 
aanduidt.  
 
- Je zit op een rustige 
plek waar je je goed kan 
concentreren.  
 
- Je eet niet tijdens de 
Praatbox en je legt je gsm 
en alle afleiding weg.  
 
- Zet je goed recht en kijk 
naar je scherm. Toon dat 
je luistert naar de 
anderen van de klas.  

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
1) Oefen hier de 
deeltafel van 10 
Druk dit af!  
 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
1) Oefen hier de  
deeltafel van 5  
Druk dit af! 
 
2) Meetkunde:  
- Bekijk deze filmpjes 
a) evenwijdig en 
loodrecht 
 
b) veelhoeken en 
niet-veelhoeken 
 
- Maak deze werkblaadjes 
op papier 

WO - les 2: Ruimte 
Plattegrond  
 
Maak dit werkblad 
Druk dit af! 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
1) Jullie oefenden deze week 
de deeltafel van 2, 5 en 10. 
Maak hier de toets online. 
 
2) Bewerkingen  
 

- Druk dit werkblad af 
en maak de 
oefeningen op papier.  
 

- Vul dit werkblad 
online in over 
vraagstukken. 

WO - les 1: Ruimte 
Op weg in de stad 
 
Maak dit werkblad 
Druk dit af! 
 
 

PRAATBOX  
11u - 12u  
 
We overlopen samen 
de week.  

Lichamelijke Opvoeding  
 
Doe hier het 
Bingo-beweegspel van 
meester Bart.  
 
 
 
 
 

Taal 
Spelling: Het alfabet, 
klinkers en medeklinkers 
 
Studeer dit vandaag een 
eerste keer aan de hand 
van dit document  

Muzische vorming  
 
Knutsel hier de 
plattegrond van jouw 
slaapkamer.  

Taal 
Spelling:  
- Herhaal de les van woensdag. 
Studeer en maak een 2de keer 
dit document 
- Begrijp je alles? Maak hier de 
toets online.  
 
! Heb je vragen, kom naar de 
Praatbox om 11u! Juf Veerle en 
ik helpen je verder !  

https://docs.google.com/document/d/1PaPm2Ap1Z35GyfPOgphQLpsW_6Z9EncF6FnOIe_Qr10/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6CtmaFxsbkbjpKI48UEzsxaC-iMSlRKHTs_Lc2dOGg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hgYsnDTwv58
https://www.youtube.com/watch?v=hgYsnDTwv58
https://www.youtube.com/watch?v=RiMWDH1UeXM
https://www.youtube.com/watch?v=RiMWDH1UeXM
https://docs.google.com/document/d/17z2usDF7P1Leb1Y5BUQ2SFyNo5caZPeTpsTozheCUcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F-IrjkGD8nN-G6ClCCzISvDKLaoSa36fYfBPCT9_UhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxgMhrpE1bhkDEAqnT73joM6Yy8M2vehGmuCqOEPKpJ1g8lw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1M3BbDbYYvIs8EzKBQ7-k4-xSFjNgcXS4OPM0IIjve1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zdOx6FtFKMJLOEC-TdR2wBjTxoWeVwcvVsTwzG6yES3lGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1nSsaWS0dPiCuuIfCT6iX_3IlJ7Q1z5AvhOFc7d14zC0/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKyXxCV-hMvJxGYGW5kw0imOIjgVNWCUn-gOyEHi09TUk-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/14S03k9spIxqslCOTv9geKZjuccgpAW1z_OSIk_awe4M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKyXxCV-hMvJxGYGW5kw0imOIjgVNWCUn-gOyEHi09TUk-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgP8ql-Eg3hIkTlZSpEP0J4WlORFBat6dvkNPKV3oDvQFVag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgP8ql-Eg3hIkTlZSpEP0J4WlORFBat6dvkNPKV3oDvQFVag/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va


 

 

 

Weekplanning van 11 mei tot 15 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne 
 
1) Oefen hier de 
deeltafel van 2  
Druk dit af!  
 
2) Getallenkennis tot 
1000 
 
Maak dit werkblad 
online 
 

Magjes:  
- Speel samen met 
mama/ papa/ broer/ 
zus/ … een 
gezelschapsspel. 
- Laat iemand van jou 
een springfoto trekken 
en stuur je foto door via 
mail naar juf Sinne. 
- Zoek enkele leuke 
mopjes op en vertel ze in 
de volgende praatbox. 
- Stuur een foto door 
naar juf Sinne van toen 
jij klein was. We kunnen 
in de volgende foto 
raden wie dit is.  
- Haal je armspieren 
maar boven. Wie kan 
deze oefening van 
Kamie het langst 
volhouden?  

Heb je vraagjes voor de 
juf? Of wil je graag iets 
vertellen? Schrijf het op 
en zeg het straks in de 
Praatbox. 
 

Magjes: 
- Speel samen met mama/ 
papa/ broer/ zus/ … een 
gezelschapsspel. 
- Laat iemand van jou een 
springfoto trekken en 
stuur je foto door via mail 
naar juf Sinne. 
- Zoek enkele leuke mopjes 
op en vertel ze in de 
volgende praatbox. 
- Stuur een foto door naar 
juf Sinne van toen jij klein 
was. We kunnen in de 
volgende foto raden wie 
dit is.  
- Haal je armspieren maar 
boven. Wie kan deze 
oefening van Kamie het 
langst volhouden?  
  

Heb je vraagjes voor de juf? Of 
wil je graag iets vertellen? 
Schrijf het op en zeg het straks 
in de Praatbox. 
 

Taal 
Leesles 
Maak dit werkblad 
online: Zwarte Peter 
 
Nu je de spelregels 
kent… Spelen maar! 
Veel plezier.  
 

PRAATBOX 
14u30 - 15u  
 
 

PRAATBOX 
14u30 - 15u 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

https://docs.google.com/document/d/1El4NEuMGz2PXGRByJsQAJ3Ut-kzFbT1cIUpHLYMMn3g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6YJM0zTC6MNWKt9OLd9Mn3w7w1YOL4-WpyR5MlZoU_7Ra2A/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1l43nRMnLtKuAFNFDMn_PwKtTNASLcnZ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l43nRMnLtKuAFNFDMn_PwKtTNASLcnZ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l43nRMnLtKuAFNFDMn_PwKtTNASLcnZ3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDk3cTR45fGtKTHCDqtPbLB7SZlRZTW7FPNzgdpfA-Hsqhpg/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
http://www.pixabay.com/

