
 

 

 

Weekplanning van 11 mei tot 18 mei 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
 

 

 
 

 

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 

wiskunde: 
meten 
 
 
 

herhaal nog eens de 4 
soorten 
verkeersborden (zie 
vorige week) 

wiskunde: 
vraagstukjes 
mag met ZRM 
 

begrijpend lezen 
Lente 

wiskunde: 
werken met geld 

praatbox: van 10 u tot 
11 u 
lezen: 
mondmaskers 
waarom? 
lezen 
 
 

toets: verkeersborden praatbox: van 10 u tot 
11 u 
 
nederlands: 
samengestelde 
woorden 
vb: hand en doek: 
handdoek 
zoek maar! 
 
 

herkennen: 
dierenquiz 
 
nederlands: 
schrijf 5 
boerderijdieren en hun 
jong op (de naam van 
de papa mag ook!) 
vb: koe-kalf-stier 
(mail naar de juf) 
 

praatbox: van 10 u tot 
11 u 
 
boerderijdieren 
vouwen:  

-  hond of kat 
wat moeilijker: 

- konijn of paard 
-> Wie wil, mag een foto 
(mail) van zijn diertjes 
naar juf Els (kiné) sturen. 
  

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

https://forms.gle/dGtSLNS947Nx8qym8
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Rekenverhaaltjes%20tot%20100.htm
https://forms.gle/Bv7vRGxZEkFmBW2k9
https://zouaafsoft.classy.be/Wisselgeld/wg10.htm
https://www.wai-not.be/page/article/5858/4670
https://www.wai-not.be/page/article/5867/7
https://docs.google.com/forms/d/12g_LT7CsoCqkPWwz-LvzXZenf4yJvGvsnpui2Ucj7FY/edit?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=pywnxd4i319
https://learningapps.org/display?v=pywnxd4i319
https://www.digipuzzle.net/animals/collection/puzzles/picturequiz_nl.htm?language=dutch&linkback=../../../nl/leerspellen/dieren/index.htm
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Hond_Gezicht_01/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Kat_Gezicht_01/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Konijn_Gezicht_01/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Paard_Gezicht_01/


 

 

 

Weekplanning van 11 mei tot 18 mei 
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 

Namiddag 

wero: 
kikkers en padden: 
lesje: 
nu jij: 
oefening 
 
 
 

wero: 
van kip tot ei 
schrijf nu zelf een zin 
dat bij elke foto past, 
in de juiste volgorde. 
mail de zinnen maar 
naar de juf! 

 wero: 
dieren van de boerderij 
oefening: 
elk dier zijn jong 

wero: 
zoek 2 dezelfde dieren 
puzzelen: 
maak het dier 

Op ketnet kijken naar 
karrewiet: 
om 17.50u of 18.50u 
Noteer 5 belangrijke 
woorden! 
Vrijdag stuur je dan 5 
mooie zinnen door via 
mail. 

Op ketnet kijken naar 
karrewiet: 
om 17.50u of 18.50u 

Op ketnet kijken naar 
karrewiet: 
om 17.50u of 18.50u 

Op ketnet kijken naar 
karrewiet: 
om 17.50u of 18.50u 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.wai-not.be/page/article/3490/32
https://www.wai-not.be/page/article/5052/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4978/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4636/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5454/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4474/5698
https://www.wai-not.be/page/article/5737/4670
http://www.pixabay.com/

