
 

 

 

Weekplanning van 1 juni tot 5 juni 
 

 

Klas : EY 

 
1 juniVraagstukken

 

 

MAANDAG 
 

DINSDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 

Voormiddag 

Juf Els: Groep 1, 
werkboek spelling 

praatbox van 10:30 - 
11:00 

Juf Elke: Groep 2, 
werkboek spelling 

praatbox van 11:00 - 
11:30 

WISKUNDE 
Maaltafels oefenen! 
Juf Elke: filmpje en 

oefeningen 
juf Christel:  

filmpje 3de werkboek 1 
les 2: tot duizend. 

WERO 
 ‘zintuigen’ 

kijk eerst naar deze 
film 

Maak dan deze 
oefeningen op de 

computer 

NEDERLANDS 
Juf Elke: 

De fiets van Bas 
Juf Els: 
Griezels 

 
geen les 

Zit je in groep 1 of 2? 
kijk eens op het 

tweede blad. 

10:30 - 11:00 
 PRAATBOX met juf Elke 
en juf Els ‘hoe gaat het?’ 

 

LO 
Vraag jouw broer, zus, 

mama, papa, … om 
samen deze oefening 

te doen. 

WISKUNDE 
juf Elke en Juf Christel: 

ik oefen mijn 
maaltafels: schrijf je 

tijd op 

Namiddag 

WISKUNDE 
filmpje Hoe oefen ik 
maal- en deeltafels: 

schrijf je tijd op. 

WERO 
Godsdienst 
Pinksteren 

MV 
Een  leuke lesje van juf 
Veerle Piepkleine- en 

reuzebubbels 

Extra! 
Ik oefen mijn 

maaltafels: schrijf je 
tijd op. Zie filmpje  

Extra! 
zoek de 3 tomaten 

 Extra!  
Nieuwe leesbingo! 

Lees iedere dag in je 
leesbundel 2 

blaadjes. 
Kruis één vakje aan. 

 Extra! 
Kijk eens naar de 

uitzending van 
karrewiet op internet 

of op ketnet om 17u50 
of om 18u56 

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

en juf Els ‘hoe is het 
geweest?’ 

!! 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. 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tekens-en
https://docs.google.com/document/d/1i9_851yOTHB3R-MvEatI9xjA8X9RoY4nUZOp5yzTp70/edit?usp=sharing
https://www.loom.com/share/41913b9cd4da435ba619d9a50d28c1bd
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-5-zintuigen
https://forms.gle/7CaYrtYE6mtfN8Pp7
https://forms.gle/nUoX82eAuJFjKHgb6
https://forms.gle/XXernrqaB1ZH2hfM9
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.youtube.com/watch?v=Ivh9MaOVLq8
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://docs.google.com/forms/d/1Tod9RCMGQCoR8iHTbNOPYqfHheDQ5WunE7V6DfntaVs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wmfgpPNoV8VOjrwC5MwmBZh-s6bySLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wmfgpPNoV8VOjrwC5MwmBZh-s6bySLf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zv1WVKn3WrceRm4zCgtbGhxCPjEmqm_1b8Q6XzNqTqg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_U__MIvgNik5K99S3yhWa3InnTnQcD3/view?usp=sharing
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ey---juf-isabelle.html
https://drive.google.com/file/d/1Cm1jo0D1rFlFaSp5hvapUFlA_sImhhgQ/view


 

 

 

Weekplanning van 1 juni tot 5 juni 
 

 

Klas : EY 

 
 
groep 1: werkboek spelling 3a, p. 71 

p. 72 
p. 73 
p. 74 (enkel oefening 4) 

- Ilayda 
- Donia 
- Nathan 
- Moïse 
- Pauline 

 
groep 2: Werkboek spelling 2b, p. 48 (oefening 3)  

p. 49 (oefening 5)  
p. 51 (oefening 1)  
p. 53 (oefening 4 en 5) 

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


