
 

 

 

Weekplanning van 15 juni tot 19 juni  
 

 

Klas : EY 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
 

 

DINSDAG 
 

 

WOENSDAG 
 

 

DONDERDAG 
 

 

VRIJDAG 

Voormiddag 

10:30 - 11:00 = 
PRAATBOX met juf Elke 

‘Wat gaan we deze 
week doen?’ 

WERO 
Wero bundel Thema 1: 

Eerste kopen dan 
betalen. Les 1: p. 11 en 

12. 
 
 

Een dagje naar school 
8u50 - 15u15 

 

WERO 
Wero bundel Thema 1: 

Eerste kopen dan 
betalen. Les 2: p. 13, 

14 en 15. 
 

NEDERLANDS 
Ik kan mooi schrijven 

‘schoonschrift’ 
p. 24 (or) en 25(br) 

10:30 - 11:00 = 
PRAATBOX met juf Elke 

‘Wat gaan we deze 
week doen?’ 

WISKUNDE 
Juf Elke: ZOWISO 

werkboek blok 4 les 16, 
p. 29 + les 17, p. 31 

lees de vraagjes goed 
en kijk wat je moet 

doen. 
juf Christel:  ZOWISO 
3lj werkboek 1 les 7 

 

NEDERLANDS 
Begrijpend lezen in 

bundel Nederlands zie 
16/6 

Wat neem ik mee? 
1) werkboeken 

(spelling en wiskunde) 
2) hulpkaarten 
3) leesbundel 

4) boterhammen, 
koekje/fruit en water 

5) Rapport + brief 
oudercontact! 

NEDERLANDS 
Begrijpend lezen in 

bundel Nederlands zie 
18/6 

WISKUNDE 
Juf Elke: ZOWISO 

werkboek blok 4 les 17, 
p. 30 lees de vraagjes 

goed en kijk wat je 
moet doen. 
juf Christel: 

Tabellen lezen video 
invullen en doorsturen 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

NEDERLANDS 
Groep 1: spellingboek 

kijk onderaan  
Groep 2: zie bundel 

Nederlands  

MV 
Maak een happertje: 

kijk naar het filmpje en 
gebruik deze 
opdrachten 

 LO 
Kan jij  meester Bavo 

en meester Ruben 
verslagen? 

Extra! 
zoek de panda 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.loom.com/share/989c5af9807345118b1a4f02b3a900a9
https://www.loom.com/share/989c5af9807345118b1a4f02b3a900a9
https://www.loom.com/share/f74551d1885c42b2ac7e33af2b63a12b
https://forms.gle/auUj69cAk8JqpFLQ9
https://drive.google.com/file/d/1AA6agQxPPAtKm4CjIG6rU9x3Y93b1UAe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lhoKl9b3eFumMbEL1obIKtn6f746qID4LhgOrcbSlxY/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart-bavo-en-ruben.html
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart-bavo-en-ruben.html
https://docs.google.com/document/d/1cDPgnWrCBc8_5I_an2pKoOkxQQLJo0IPWdJmvUZPHQg/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 15 juni tot 19 juni  
 

 

Klas : EY 

 
WISKUNDE 

Ik oefen mijn 
maaltafels 

WISKUNDE 
Ik oefen mijn 

maaltafels 

WISKUNDE 
Ik oefen mijn 

maaltafels 

WISKUNDE 
Ik oefen mijn 

maaltafels 
!! 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 steeds de Read aloud installeren. Kijk naar dit filmpje hoe je dat doet. 
 
groep 1: werkboek spelling 3a, p. 92 oefening 1 

p. 93 oefening 2 en 3 
p. 94 oefening 4 

- Ilayda 
- Donia 
- Nathan 
- Moïse 
- Pauline 

 
groep 2: Zie bundel 

- Audrey 
- Soraya 
- Brego 
- David 
- Marwane 
- Timothy 
- Adriano 
- Régis 

 
 

https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ey---juf-isabelle.html
https://drive.google.com/file/d/1Cm1jo0D1rFlFaSp5hvapUFlA_sImhhgQ/view

