
 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
20 april 2020 

 

 

DINSDAG 
21 april 2020 

 

WOENSDAG 
22 april 2020 

 

DONDERDAG 
23 april 2020 

 

VRIJDAG 
24 april 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 

 
Als je deze week een vrij 
momentje hebt, doe deze 
magjes! 
 
Op schattenjacht  
 
Tableau Vivant  
 
Ik lees op de gekste plekken 
 
Corona-dobbelspel 

WO - Verkeer  
 
Les 1: verkeersborden 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
 
1) Ik oefen: maaltafel van 5 
- Bekijk dit stappenplan 
- Maak de oefeningen  

 
2) Meten en metend 
rekenen: ik herhaal: inhoud 
- Bekijk deze onthoudkaart 
- Vul dit werkblad in 
 
 

WO - Actua 
1) Bekijk Karrewiet 
 
2) Vul de vraagjes nu deeltje 
per deeltje in. Kijk gerust 
nog eens terug naar het 
filmpje als je iets vergeten 
bent.  

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
 
1) Ik oefen: maaltafel van 10 

- Bekijk dit stappenplan 
- Maak de oefeningen  
 
2) Dubbel en helft 
- Bekijk dit filmpje 

- Druk deze bundel af.  
Maak ENKEL de 
kopieerbladen (zonder 
kleur) 4-7 en 4-8  
(blok 4, les 6: Jij en ik… 
ieder de helft!)  

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

Muzische Vorming 
Hoe teken ik een dino? 
 
Volg het stappenplan 

Taal 
Spelling aai, ooi, oei 
1) Werkblad  
2) oefeningen online: 
oefening 1  
oefening 2  

Lichamelijke Opvoeding  
- bekijk dit filmpje  
 
- hier vind je het blaadje 
met de uitleg 
 

Taal 
Spelling -g en -ch 
1) Studeer en oefen met 
deze hulpkaart 
2) Maak de oefeningen 

https://docs.google.com/document/d/19r7JN432y4-VVIKVzj5hTfE4fk_AXSiDPcFnbAHbVVE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XuR01BsuvMkt7ucXM_Yq4PUqlyaBEuf8MDdxV_ij_KE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18TSPr47_MYU3hmnUMxSqTfvvlv_beGPOUo6cGk3ACZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lcJN5vn8NbrztJ4E9q5DyRI79LaCxY5R3t6ILKvIAgE/edit?usp=sharing
https://forms.gle/TZwwDfpYQzGzD3c19
https://docs.google.com/document/d/1Niq9EBB05dhqQIGSuioRbMWovjTYauYDfxpkHkp-Njk/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-5.html
https://docs.google.com/document/d/1d1LvMfqzO0knwoyu_Up3zfUOH97fiYp7P1CeNUsr9bM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ghph0M-Lob11FvJM6A90-7Gt7lhCuWxf6tBieVT0H-8_HA/viewform?usp=sf_link
https://www.ketnet.be/kijken/11-maart-2020-uitzending-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK9xPfe9f1kftGTxq8X-1Sw-e8m06JP_xJO9XNvBfsAjOB5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1Niq9EBB05dhqQIGSuioRbMWovjTYauYDfxpkHkp-Njk/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-10.html
https://www.youtube.com/watch?v=sgbR4S-pqsg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3372220/Oefenbundels/zoWISo/zowiso_lj2_oefenbundel_basis_week13.pdf
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://drive.google.com/file/d/1wwcSG48SKg47PXxhLx7WQP8hE0kjEbmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhfSdF_2NN-a3ItzN5IWh29a4yYI73RE/view
https://www.computermeester.be/spelling-3de-leerjaar/week10_01-woorden-met-ooie-aaien-oeien.htm
https://www.computermeester.be/spelling-3de-leerjaar/week10_02-woorden-met-ooi-aai-oei.htm
https://drive.google.com/file/d/1i6iGjlDu6JD7F3XzsZBRYtpiYUwFaPgn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mjok9JFYt900vPT5YMcQSUx4DDWVe2OP6H0F9RPhLUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mjok9JFYt900vPT5YMcQSUx4DDWVe2OP6H0F9RPhLUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dvh4YRPIsDp96jpvAYZa2T7pxihvXQCFqLl1ZgMjLAU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15R5MAOryiCJ40cU5L6eSI9SILjZuve4A


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 
 

 

Klas : Juf Sinne  

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne 
 
1) Ik oefen: maaltafel van 2 
 
- Bekijk dit stappenplan 
- Maak de oefeningen 
 
2) Getallenkennis tot 1000 
 
Oefening 1  
Oefening 2  
 

Tips 
- Kies een magje (zie 
maandag)  
- Lees een boek/ strip 
- Ga buiten in de tuin spelen 
- Surf naar onze 
schoolwebsite en bekijk de 
filmpjes van de juffen 
- Ga op berenjacht  
- Maak een puzzel  
- Stuur een kaartje naar 
iemand die je mist 
- Teken een portret van alle 
kinderen van de klas 
- Doe een dansje van Just 
Dance 
- ... 

Heb je vraagjes voor de juf? 
Of wil je graag iets 
vertellen? Schrijf het op en 
zeg het straks in de 
Praatbox. 
! Belangrijk: Leg je tekening 
van je Dino klaar. Zo kunnen 
we genieten van elkaars 
kunstwerkjes. 
Tot zo!  

Tips 
- Kies een magje (zie 
maandag)  
- Lees een boek/ strip 
- Ga buiten in de tuin spelen 
- Surf naar onze 
schoolwebsite en bekijk de 
filmpjes van de juffen 
- Ga op berenjacht  
- Maak een puzzel  
- Stuur een kaartje naar 
iemand die je mist 
- Teken een portret van alle 
kinderen van de klas 
- Doe een dansje van Just 
Dance 
- ... 
 

Kies een magje (zie 
maandag)  

Taal 
Begrijpend lezen:  
Api vindt een dino 
 
1) lees de tekst 
2) maak de opdrachten 
 

PRAATBOX 
14u30 - 15u  

PRAATBOX 
14u30 - 15u 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/document/d/1Niq9EBB05dhqQIGSuioRbMWovjTYauYDfxpkHkp-Njk/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-2.html
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D%20en%20H).htm
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D,%20H%20en%20T).htm
https://drive.google.com/file/d/18OBQqhEzGThbkVcG12IZAOfXywXav6ei/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScepJxJJl0b3lEgFEETWZkn6Brcq66IIGj3HvZ8F9KEyKOKQA/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/

