
 

 

 

Weekplanning van 25 tot 29 mei 
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
25 mei 2020 

 

DINSDAG 
26 mei 2020 

 

WOENSDAG 
27 mei 2020 

 

DONDERDAG 
28 mei 2020 

 

VRIJDAG 
29 mei 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 

! Afspraken Praatbox ! 
 
- Je zet je microfoon altijd uit. 
Je zet hem pas aan wanneer 
de juf je aanduidt.  
 
- Je zit op een rustige plek 
waar je je goed kan 
concentreren.  
 
- Je eet niet tijdens de 
Praatbox en je legt je gsm en 
alle afleiding weg.  
 
- Zet je goed recht en kijk naar 
je scherm. Toon dat je luistert 
naar de anderen van de klas.  

WO - Ruimte  
Voor, achter, dichtbij, veraf 
 
Druk dit werkblad af en maak 
het op papier.  
 

 

 

 

 

 

 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
 
1) Herhaling deeltafels 2, 3, 
5, 10  
 
Hoe moet ik dit studeren? 

Druk dit document af.  

 

2) Maak dit werkblad online 
over vraagstukken  

WO - Actua 
 
Bekijk hier de aflevering van 
Karrewiet. 
 
Beantwoord hier de 
vraagjes.  

 

LESDAG  

 
Wij zien elkaar op school!  

Bewegingstussendoortje 
 
Ik daag jullie uit!  
 
Wie van jullie kan dit?  
Stuur je filmpje door via 
mail.  

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

Muzische Vorming 
Piraten doen het anders  
Knutsel samen met juf Veerle 
een Piraat.  
 
Klik hier om de 
knutselopdracht te zien. 

Taal 
Spelling  
 
1) Schrijf de woorden in het 
meervoud.  
- oefening 1 
- oefening 2  

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
 
1) Druk dit blad af. 
 
Leer hier de  deeltafel 4 

https://docs.google.com/document/d/1YRvryaKhIRdGIOkNasF13cHPnxZtx4uJgw_6ODf4ZJ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KFr4aaoe1pJznkzF2xP0ZPGBEVakFlTxlkT-xRSA-b8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY47iiFI3WaUQHJGXixyP4a_lU-FJlP17YCD7AcWqL2YIHYA/viewform
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-16-mei-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_Rw4bdhd05R0vJzE-ZZHyAgYlgHXJTO-dLzkAIsA0vM_Rg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=pd-xiATQOJo
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-verdubbeling-van-medeklinker/oefening-3
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-verdubbeling-van-medeklinker/oefening-4
https://docs.google.com/document/d/1CjzYb8-oXF69uVjCVQlWG1AYw0S2yDOrRnT2arbfGKI/edit?usp=sharing
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2) d of t aan het einde van 
een woord? 
 
- Maak eerst dit werkblad 
online.  
- Druk dit werkblad af en 
maak de oefeningen op 
papier. Stuur een foto door 
naar de juf van jouw 
antwoorden.  
 
Lukt dit al goed?  
 
We gaan een stapje 
moeilijker.  
Maak deze oefening online.  
 

2) Geldrekenen  
 
Even opfrissen: Druk dit blad 
af.  
 
- Maak werkblad 1 (Druk dit af 
en maak het op papier) 
 
- Maak werkblad 2 (Druk dit af 
en maak het op papier) 
 
Maak foto’s van je 
ingevulde werkblaadjes en 
stuur dit door naar de juf 
via mail. 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne 
1) Automatisatie maaltafels 

2, 3, 4, 5, 10 

Leer deze uit het hoofd! 
Gebruik hiervoor je 
kaartjes! 
Op welke manier leer ik dit 
het beste:  
Druk dit document af. 
  

Tips 
 
Heb je soms wat stress, of 
gewoon even nood aan een 
rustmomentje…  
Probeer dit eens uit!  

 
Heb je vraagjes voor de juf? 
Of wil je graag iets 
vertellen? Schrijf het op en 
zeg het straks in de 
Praatbox. 
 

Tips 
 
Heb je soms wat stress, of 
gewoon even nood aan een 
rustmomentje…  
Probeer dit eens uit!  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7uZrWPJ9NJV8NJEtciW98qx6su3lr9J5K1HcaeW5pNM8Lmg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tLhAJqbh877jzVjmOYgDZHCtqa0CJCDM/view?usp=sharing
http://hotpot.klascement.net/aanbod/Jochen_Tack_Isabelle_Vermarcke/derde%20leerjaar/t%20of%20d%20oefeningen/oef1moei.htm
https://docs.google.com/document/d/1sBjaCRDfOM9KaNe1g0ssRTlOVAmtl_OyyM7kPlf9CTc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bgvBBhCJfDNS3W5y0x3TKeqy-MlG6BELWwbvn2XyTVI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BIS5fw7Co2LbFjNQ3XVZDG_wf1PLlCYpEaw_N3SHxl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A_6ANoQI_ZauZC_ONQliS4ir-7cXQW4uI1l2m-v5J50/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=q-xyZp8mMXk
https://www.youtube.com/watch?v=q-xyZp8mMXk
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Taal 
Ik schrijf goede zinnen. 
  
Kijk eerst naar dit filmpje 
 
Nu is het aan jou. Maak dit 
werkblad online.  
 

PRAATBOX 
14u30 - 15u  

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.loom.com/share/56cbb0626ddf46e7bb174c2dc90e2bc9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG9-6b8XXwRzrW33D7epnD7S4LQShqjBl-THtS6xU6yi7nFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG9-6b8XXwRzrW33D7epnD7S4LQShqjBl-THtS6xU6yi7nFg/viewform
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
http://www.pixabay.com/

