
 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 30 juni  
 

 

Klas :Juf Sigrid 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
22 juni 

 

DINSDAG 
23 juni 

 

WOENSDAG 
24 juni 

 

DONDERDAG 
25 juni 

 

VRIJDAG 
26 juni 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

klasdag! 

Taal: zie werkbundel 
Je kijkt naar de bijlage 
per dag!! 
 
Helena, Raphaël, Rune 
(wanneer je klaar bent 
in de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 

Taal: zie werkbundel 
Je kijkt naar de bijlage 
per dag! 
 
Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan 
 
Begrijpend lezen bij 
een prent: het park. 
 

Taal: zie werkbundel 
Je kijkt naar de bijlage 
per dag! 
 
Ivan en Redouan: 
 
Begrijpend lezen: wat 
een geur. Een mol in 
de hal. 

Taal: zie werkbundel 
Je kijkt naar de bijlage 
per dag! 
 
Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan 
 
Begrijpend lezen 

 
 
 
 

woorden typen 
 
Ivan en Redouan: 
(wanneer je klaar bent 
in de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 
woorden typen 
 
woorden typen 
 

Helena, Raphaël, Rune 
(wanneer je klaar bent 
in  de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 
verkleinwoorden 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan 
 
Begrijpend lezen: Dag 
Tijs, dag Wies. 
 

Helena, Raphaël, Rune 
(wanneer je klaar bent 
in de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 
woorden typen 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/zk39EhfDGm5LCEDT7
https://forms.gle/zk39EhfDGm5LCEDT7
https://forms.gle/nmVxCc7zySvYjVPZ8
https://forms.gle/nmVxCc7zySvYjVPZ8
https://forms.gle/nmVxCc7zySvYjVPZ8
https://forms.gle/NJr4Cf7zwNbudz9y6
https://leestrainer.nl/Spelling/groep3/e3/cat5/kern9en10/index.html
https://leestrainer.nl/Spelling/groep3/m3/cat1/kern4/index.html
https://leestrainer.nl/Spelling/groep3/m3/cat1/kern5/index.html
https://leestrainer.nl/Spelling/groep3/e3/cat9/kern8/index.html
https://forms.gle/784VbmcsRvE4cYKQ7
https://forms.gle/784VbmcsRvE4cYKQ7
https://leestrainer.nl/Spelling/groep3/e3/cat4/kern9/index.html


 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 30 juni  
 

 

Klas :Juf Sigrid 

 

 
 
 

Voormiddag 

 
Ivan en Redouan 
10.00 u Praatbox: juf 
Marijke 
 
Helena, Raphaël, Rune 
10.30 u Praatbox: juf 
Marijke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helena, Rune, 
Raphaël,Redouan 
10.30 u Praatbox: juf 
Sigrid 
 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st


 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 30 juni  
 

 

Klas :Juf Sigrid 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 

klasdag! 
 
 
 
Oefening van juf 
Kathie om tijdens de 
week uit te voeren: 
neem nog eens je 
knuffel 
 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
Oefening blad + tot 20  
 
Zowiso werkboek p 30 
( zie uitleg bijlage) 
 

Bewerkingen tot 10 
oefenen. 
 

Uitleg : bewerkingen 
tot 20. 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
Uitleg : bewerkingen 
tot 20. 
 

Oefenen: bewerkingen 
tot 20 (min 
oefeningen) op 
presenteren drukken. 
 

oefening werkboek 
Zowiso P 31 ( zie 
bijlage) 
 
 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
Praatbox: 13.00 u (juf 
Sigrid) 
oefening geldrekenen: 
zie blad bijlage. 
 

Oefenen: bewerkingen 
tot 20 (min 
oefeningen)op 
presenteren drukken. 
 

oefening werkboek 
zowiso p 19 ( zie 
bijlage) 
 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
 

Bewerkingen oefenen: 
stap 4 nog niet 
oefenen!!! 
 

oefening werkboek 
zowiso p 21 (zie 
bijlage) 

kijk ook naar de 
muziekles van juf An 
en de knutselles van 
juf Veerle.  
Je kan het vinden 
boven het 
weekschema op de 
website!!!! 
 

Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
getallen tot 100: bij 
welk tiental ligt het 
getal het dichtst? 
 
juf Christel: 
filmpje 
Oefen je nog eens 
mee? 
ZOWISO 2 lj 
werkboek 2 les 25 
 

Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
geldrekenen. Heb ik 
genoeg? 
 
juf Christel: 
filmpje 
Oefenblad bundel 
Nog eens oefenen! 
blz 1 en 2 

Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
geldrekenen tot 5O 
euro 
 
juf Christel: 
filmpje 
Oefenblad bundel 
Nog eens oefenen 
blz 3 en 4 

Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
Bewerkingen: T + T= T 
 
Bewerkingen: T + E 
 
juf Christel: 
filmpje 
Oefen je nog eens 

mee? 

ZOWISO 2lj 

werkboek 2 

les 26 

https://drive.google.com/file/d/1MukfS23TbBaD7fuXHkFLnc8uOXmCsZlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MukfS23TbBaD7fuXHkFLnc8uOXmCsZlm/view?usp=sharing
https://www.rekenenoefenen.be/minsommen-tot-10/
https://www.rekenenoefenen.be/minsommen-tot-10/
https://drive.google.com/open?id=1NHjaNZkt_CylyDtmJNEEeScIHGe7tQyS
https://drive.google.com/open?id=1NHjaNZkt_CylyDtmJNEEeScIHGe7tQyS
https://drive.google.com/open?id=1NHjaNZkt_CylyDtmJNEEeScIHGe7tQyS
https://drive.google.com/open?id=1NHjaNZkt_CylyDtmJNEEeScIHGe7tQyS
https://drive.google.com/open?id=1PrYlFEDWL5hPl6YYMgbUCM9Z1DCDIhI839WXLvaLn_Y
https://drive.google.com/open?id=1PrYlFEDWL5hPl6YYMgbUCM9Z1DCDIhI839WXLvaLn_Y
https://drive.google.com/open?id=1PrYlFEDWL5hPl6YYMgbUCM9Z1DCDIhI839WXLvaLn_Y
https://drive.google.com/open?id=1PrYlFEDWL5hPl6YYMgbUCM9Z1DCDIhI839WXLvaLn_Y
https://drive.google.com/open?id=1PrYlFEDWL5hPl6YYMgbUCM9Z1DCDIhI839WXLvaLn_Y
https://drive.google.com/open?id=1PrYlFEDWL5hPl6YYMgbUCM9Z1DCDIhI839WXLvaLn_Y
https://www.rekenen.nl/minsommen-tot-20/
https://drive.google.com/open?id=1eJB4ub4SGzpRU1qKhwNU3lIP1u84g9vHB9BKl-S77gc
https://drive.google.com/open?id=1eJB4ub4SGzpRU1qKhwNU3lIP1u84g9vHB9BKl-S77gc
https://drive.google.com/open?id=1eJB4ub4SGzpRU1qKhwNU3lIP1u84g9vHB9BKl-S77gc
https://www.loom.com/share/ed17f0543aa947de8a4e9edc10cf7263
https://drive.google.com/open?id=1S-AteA5hmMs66wxyha4mcUDAz9yGxmAGta_8cue5IeM
https://drive.google.com/open?id=1S-AteA5hmMs66wxyha4mcUDAz9yGxmAGta_8cue5IeM
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://forms.gle/YZgtdoiEebmLGc3s6
https://forms.gle/YZgtdoiEebmLGc3s6
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://forms.gle/th12SpfZgsjSL1o79
https://forms.gle/SYGR89yt6pT1ytN79
https://www.loom.com/share/0a8f09e4df374a51928cfaa0d842d491


 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 30 juni  
 

 

Klas :Juf Sigrid 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

 
 

 

MAANDAG 
29  juni 

 

DINSDAG 
30 juni 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Voormiddag 

Taal: zie werkbundel. 
 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan 
Begrijpend lezen: 
een kaart. 
 

Helena, Raphaël, Rune 
(wanneer je klaar bent 
in de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 

Taal: zie werkbundel 
 

Helena, Raphaël, Rune 
(wanneer je klaar bent 
in  de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 
 
vul de zin aan 
 

woorden typen 
 

Ivan en Redouan: 
(wanneer je klaar bent 
in  de bundel en je 
hebt nog zin om te 
oefenen) 
vul de zin aan. 

Iedereen!!!! 
10.30 u Praatbox: 
juf Sigrid 
 
 
 

http://www.pixabay.com/
https://forms.gle/XFCVi82f4mchU6iu6
https://forms.gle/XFCVi82f4mchU6iu6
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/zinnen/welk-plaatje-hoort-bij-de-zin/oefening-3-mkmmm-mmmkm
https://leestrainer.nl/Spelling/groep3/e3/cat6/kern9en10/index.html
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-6/zinnen/welk-woord-hoort-bij-de-zin/oefening-2-alles
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st


 

 

 

Weekplanning van 22 juni tot 30 juni  
 

 

Klas :Juf Sigrid 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag 

Namiddag 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 

Jana, Dilan, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 

 
!!! Bij de volgende 
oefening ga je “20” 
aanduiden. Door het 
tiental heen doe je 
weg!!! (uitvinken). Je 
kan min en daarna 
plus oefenen. Of 
nadien plus en min. 
Bewerkingen oefenen 
 
Zowiso werkboek p 26 
en 27  
 
Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
getallen ordenen van 
laag naar hoog tot 40 
 
 
 
 
 

Zowiso werkboek p 26 
en 27  
 
Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
sprongen van 2 tot 4O 
 
sprongen van 10 tot  
100 
 
 
 
filmpje 
Wisse vertrekt op 
vakantie! 
 
 
 
Eindelijk vakantie: 
woordje van de juf! 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/spinit/spinit_spinners_math_eduspel.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-40/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-40/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-40/vul-de-getallen-verder-in-met-sprongen-van-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/getallen/tellen-tot-en-met-100/tellen-sprong-is-10
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/getallen/tellen-tot-en-met-100/tellen-sprong-is-10
https://www.loom.com/share/0eefd1c57a02487b890ab6579cb9aadf
https://www.loom.com/share/0eefd1c57a02487b890ab6579cb9aadf
https://www.loom.com/share/0eefd1c57a02487b890ab6579cb9aadf
https://www.loom.com/share/328ca9647bb0467499d88cfa8b254c4f
https://www.loom.com/share/328ca9647bb0467499d88cfa8b254c4f

