
 

 

 

Weekplanning van 25 mei tot 29 mei  
 

 

Klas : EY 

 
Vraagstukken 

 

 

MAANDAG 
 

DINSDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 

Voormiddag 

10:30= PRAATBOX 
met juf Elke en juf Els 
‘Hoe ziet onze week 

eruit?’ 
Spelling met juf Els 

WERO 
test/toets van een  

Plattegrond 

Een dagje naar school 
8u50 - 15u15 

 

NEDERLANDS 
Oefening het alfabet: 

klinkers  
 . = kort 

 ---- = lang  
⃤   =  anders 

en medeklinkers 

WISKUNDE 
juf Elke Nieuwe 

leerstof: Deeltafel van 
5. Kijk naar deze film 

en maak de 
oefeningen.(maak 
groepjes van 5!) 

NEDERLANDS 
Oefening het alfabet: 

klinkers  
 . = kort 

 ---- = lang  
⃤   =  anders 

en medeklinkers 

MV 
Kijk het filmpje van Juf 
Veerle en knutselen! 

Doe het piratenlied van 
juf An eens mee. 

Enkel voor de 
kinderen thuis! 

WERO:Kijk Karrewiet 
Vul dan de vragen in 

 
Nederlands:Oefening 

soorten klinkers 

LO 
Doe eens mee met 

deze oefening 
 

OF wiskunde 
juf Christel: werkboek 
3de leerjaar blok 1 les 

1 video juf Christel 
 

Namiddag 

WISKUNDE 
Juf Christel: getallen 

tot 1000 
juf Elke: bewerkingen 

tot 100 

Extra! Godsdienst: 
Vorige week was het 
een feestdag: onze 

Lieve Heer Hemelvaart 
Maar wat is dat juist? 

Corona dagboek 
kijk hier eens naar, vul 
dit in. Wil je hier eens 
over praten? laat het 

de juf weten. 
 

Wiskunde: oefeningen 
 
 

Extra! 
vergeet niet iedere dag 

te lezen. 

11:00 - 11:30 = 
PRAATBOX met juf Elke 

‘hoe is het geweest? 

Extra!  
Oefeningen over 

klinkers en 
medeklinkers 

Extra! Kijk eens naar de 
uitzending van 

karrewiet op internet 
of op ketnet 

Extra!  
Maak zelf een 

plattegrond van jouw 
kamer  

Wist je dat: je ook kan mailen met de juf? Ga naar deze pagina en kijk eens helemaal onderaan. Daar klik je op de omslag ‘contact met de juf’. 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://forms.gle/SexWYzrjEA23fXYr6
https://forms.gle/hNqXjNgSqcTEaYQi9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=243&v=kTJVwwRGP5U&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/18slwBzeWDVazf_1xhkcLQccFQvppqe5Z/view?usp=sharing
https://forms.gle/righhDhTWf24XEzX8
https://drive.google.com/file/d/1VGlXJpBrRU9ExbYJLSx3bNYF-7eWs3l6/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-16-mei-2020
https://forms.gle/siSjmzdTFrobwrL78
http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-1/e-ned-1/spelling/spellingL1/klanken/L1-klanken-oef1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=q-xyZp8mMXk
https://www.loom.com/share/09b97053e87f4bd588dea7b56b7bc121
https://forms.gle/r48su5Vz3JGDoRdAA
https://forms.gle/r48su5Vz3JGDoRdAA
https://docs.google.com/document/d/1Ymdrb_7ZfL8AAVR0lvdscWdOEMoNhUdaxR97IWIbf8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ymdrb_7ZfL8AAVR0lvdscWdOEMoNhUdaxR97IWIbf8U/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw&feature=youtu.be
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:236c1a8b-497e-47a1-858a-0c90161dbb23
https://docs.google.com/document/d/1ddcWSh1ol0NBvOpWzT6w86-F7ZgPNS5d5xEve0DkdH4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sn98dHxgEnyUBvEGV5japPY2OlT12JLr/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-1/e-ned-1/spelling/spellingL1/klanken/L1-klanken-oef1.htm
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://docs.google.com/document/d/14S03k9spIxqslCOTv9geKZjuccgpAW1z_OSIk_awe4M/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ey---juf-isabelle.html
https://drive.google.com/file/d/1Cm1jo0D1rFlFaSp5hvapUFlA_sImhhgQ/view

