
 

 

 

Weekplanning van 20/04 tot  24/04 
 

Klas : juf Carine 

 
 

 

 

 

 
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: 
Reclamefolder (vb. 
Aldi, Colruyt,...).  
5 dingen uitknippen 
en plakken. 
Bereken totaal 
(ZRM) en teken 
bedrag.  

Wiskunde: Breuken 
Klik op:  
Welke breuk zie je 
 

Taal: Klik op: Dubbele 
of enkele 
medeklinkers deel 1 
 
Taal:  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Taalbende. 

Wiskunde: Tafels 
oefenen. Oefen 
zeker deeltafels van 
6-7-8 en 9. Klik op 
deze link: 
Ballonnen prikken - 
deeltafels oefenen 

Wero : verkeersborden 
formulier verkeer  

Foto nemen en 
antwoord sturen naar 
e-mailadres van de 
juf dat je vindt op 
onze website. 
 
Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 

Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 
Wero : verkeersborden 
gebodsborden  

verbodsborden 
 

Wero : verkeersborden 
gevaarsborden  

voorrangsborden  
 
 
 
 
Praatbox  11u-12u 

Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 

Taal: Zoek de dieren 
Galgje 
 
Taal:  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Taalbende 
 
Praatbox 11u-12u 

https://www.oefen.be/64557
https://www.oefen.be/28277
https://www.oefen.be/28277
https://www.oefen.be/28277
https://www.computermeester.be/ballonnen-prikken-deeltafels.htm
https://www.computermeester.be/ballonnen-prikken-deeltafels.htm
https://forms.gle/X5AqK2HknQiLLE1i8
https://www.wai-not.be/page/article/4740/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4737/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4735/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4736/4663
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://www.oefen.be/92977
https://www.oefen.be/92977
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas


 

 

 

Weekplanning van 20/04 tot  24/04 
 

Klas : juf Carine 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Praatbox 13u30 
 
Leren-Leren: 
Webquest - week 1 
‘Handen’ 
 

Taal: Kijk naar 
uitzending van 
karrewiet. Schrijf de 
onderwerpen die aan 
bod komen op een blad 
typen. 

 WO: Thema: 
Beroepen 
Geleiders of isolatoren. 
Maak de oefening 
on-line. Klik op : 
Elektriciteit 
 

WO: 15 landen uit 
Europa met hun 
hoofdstad zoeken en 
schrijven (of typen)op 
een wit blad. 

 
 
 
 
 
 
 
Ontspanning :  
Muziek en dans in mijn 
kot !  
 
  
  
      Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 

Stuur je antwoorden 
door naar ons 
mailadres.  
(aflevering 20/04 of 
21/04) 
 
 
 
Ontspanning :  
Muziek en dans in mijn 
kot !  
 
 
       Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 

Wero : verkeersborden 
aanwijzingsborden 
 
 
 
 
 
 
Ontspanning :  
Muziek en dans in mijn 
kot !  
 
 
 
       Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 

Welke zijn onze 
buurlanden? Die duid 
je aan in het groen. Je 
kan hiervoor de link 
Europa gebruiken.  
Stuur je oefening naar 
ons mailadres. (of 
neem er een foto van) 
 
Ontspanning :  
Muziek en dans in mijn 
kot !  
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwQTtDPFn5z_q62Y-EDjmDTJGbMpxMgzPMMNtiV4QAaGbkg/viewform?usp=sf_link
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.wai-not.be/page/article/5087/4663
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.wai-not.be/page/article/4743/4663
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.wai-not.be/page/article/5485/4663
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF469T8BIh2-t-AnMDHJpawXEBRO2EYN/view?usp=sharing
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

