
 

 

 

Weekplanning van 11 mei tot 15 mei  
 

 

Klas : EY 

 
 

 

 

MAANDAG 
 

DINSDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 

Voormiddag 

10:00= PRAATBOX met 
juf Elke en juf Els 

‘Wat doen we deze 
week? 

We zijn de mama’s niet 
vergeten!! 

WERO 
‘Oriëntatie’ 

ruimte les 1: op weg in 
de stad 

WISKUNDE 
juf Christel: Getallen 

tot 1000 
Juf Elke: bewerkingen 

tot 100 

WERO 
‘Oriëntatie’ 

ruimte les 2: ik kan een 
plattegrond gebruiken 

WISKUNDE 
Maaltafel 

Toets 

NEDERLANDS ‘spelling’ 
 filmpje en hulpkaart 

juf Elke: werkblad 
Juf Els: werkblad 1 en 

werkblad 2 

LO 
Doe eens mee aan het 

dansje voor mama!! 
vergeet meester bart 

zijn filmpjes niet. 

NEDERLANDS 
Kijk nog eens naar het 

filmpje 
Kan je dan de vraagjes 

invullen? 

MV 
een kleine oefening 

rond gevoelens. 
Je mag het resultaat 

steeds mailen 

NEDERLANDS ‘spelling’ 
hulpkaart 

Juf Elke: oefeningen 
juf Els: oefeningen 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

WISKUNDE 
‘inhoud’ 

kijk naar dit filmpje 
vul de vraagjes in 

Extra!  
Roep mama eens dicht 
bij jouw… En lees haar 

dit mooie gedichtje 
voor 

13:30 - 14:00 = 
PRAATBOX met juf Elke 

en juf Els ‘hoe gaat 
het?’ 

Extra!  
Maak een mooie 

tekening voor jouw 
mama en vul de 

vraagjes in. 

13:30 - 14:00 = 
PRAATBOX met juf 

Elke en juf Els ‘hoe is 
het geweest?’ 

Extra!  
We zetten mama nog 

een weekje extra in de 
aandacht met deze 

BINGO!  

Extra! Kijk eens naar de 
uitzending van 

karrewiet op internet 
of op ketnet om 17u50 

of om 18u56. 

Extra!  
NIEUWE leesbingo! 
Iedere dag lezen en 

een vakje aankruisen 

Extra! 
Weet je nog toen we 

origami leerde? 
Probeer dit eens te 
maken voor mama. 

!! Wist je dat: je ook contact kan hebben met de juf via mail? Ga naar deze pagina en kijk eens helemaal onderaan. Daar zie je bij ‘contact bij de juf’ een 
omslag. leuke foto’s, werkjes, vragen, … Ze zijn allemaal welkom! Ik mis jullie. Groetjes juf Elke 
TIP: Om de tekst voor te laten lezen, kan je Claro Read installeren. Ga naar https://www.claroread.nu/claroread-chrome/ 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://docs.google.com/document/d/1nSsaWS0dPiCuuIfCT6iX_3IlJ7Q1z5AvhOFc7d14zC0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nSsaWS0dPiCuuIfCT6iX_3IlJ7Q1z5AvhOFc7d14zC0/edit?usp=sharing
https://forms.gle/sq6TgrXG956HvZP16
https://forms.gle/sq6TgrXG956HvZP16
https://drive.google.com/file/d/1M5nzAjPVmc48GFuERfGsmZ_4KbvMgxmZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5nzAjPVmc48GFuERfGsmZ_4KbvMgxmZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F-IrjkGD8nN-G6ClCCzISvDKLaoSa36fYfBPCT9_UhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F-IrjkGD8nN-G6ClCCzISvDKLaoSa36fYfBPCT9_UhQ/edit?usp=sharing
https://forms.gle/chfjE7Q312xd2jA99
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/t-d-achteraan
https://docs.google.com/document/d/1Lk6aaFZI3HxfgY3SOQzwKwg6OKyAaMkbnldZtuIO4KQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSdHBQ7xf3U--Rgz_MNaIHmEl1dKB2DR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GWwtdgWacWJ9QV_8Q-OfMuITpW6Tk4G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fLjwA_ZNPKVjDiOkB8gleIG61RrcPoB_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lQ9E20JfR98
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
https://www.youtube.com/watch?v=jgFoTYohZyk&feature=youtu.be
https://forms.gle/gYtTkMFbnNADqzmq7
https://wopi1.smartschool.be/Wopi/init/pdf?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi1.smartschool.be%2Fwopi%2Ffiles%2F232af54022e205148e3ef70df216f1bb&access_token=edfbbc35-6cee-44b1-9493-8b7334d51fa8
https://docs.google.com/document/d/1HeJWccdW6r6YpwNdBOMj4vlI37d11Ei3Sdd76nGiy04/edit?usp=sharing
https://forms.gle/wRa2B1PifAnRhdzu7
https://forms.gle/tnckCqHEcXKnF1fq9
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-liter
https://forms.gle/fz2z7hmPbHT3uAhUA
https://docs.google.com/document/d/1v7ODybfs5GEZniCcrwwPbHan7TYL1WWHhLjrQyepzbg/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e071494e-dd71-4981-94e8-e158f64206e3
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://docs.google.com/document/d/1bv16CcgM06sQoV9dQAHh6KeAqpDFrkeYcK2BGW5C2NM/edit?usp=sharing
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://drive.google.com/file/d/1sn98dHxgEnyUBvEGV5japPY2OlT12JLr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bx4N1KQM8h0
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ey---juf-isabelle.html
https://www.claroread.nu/claroread-chrome/

