
 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
27 april 2020  

 

DINSDAG 
28 april 2020  

 

WOENSDAG 
29 april 2020  

 

DONDERDAG 
30 april 2020  

 

VRIJDAG 
1 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 

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 
Zichtbaarheid in het 
verkeer 
 
Vul dit werkblad 
online in. 
 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne 
 
1)  Ik oefen: maaltafel van 3 
- Bekijk dit stappenplan 
- Maak de oefeningen (log in!) 
 
2) Les: Meetkunde Ruimtelijke 
oriëntatie 
- studeer deze hulpkaart 
- oefen hier  (LET OP: klik 
bovenaan rechts eerst op 
Nederlands!) 
- Maak deze toets 

WO: Ik lees de openingsuren af 
 
Vul dit werkblad online in. 

Dag van de Arbeid 
→ Geen les! 
 
Ik zie jullie straks om 
14u30 in de 
praatbox!  

Bewegingstussendoortje 
Schud die beentjes los op je 
favoriete Just Dance-dansje! 
Kies uit: 
- watch me klik hier, 
- old town road klik hier, 
-  marshmello klik hier, 
- dance monkey klik hier 
- ... 
Nu ben je terug klaar om je te 
concentreren!  

PRAATBOX  
11u - 12u  
We overlopen samen de 
week.  
Tip: zet je ergens op een rustige 
plek, waar je je goed kan 
concentreren. 
De luister afspraken zijn 
dezelfde als in de klas.  

Muzische Vorming 
Een lesje muziek van 
juf An. 
Veel plezier! 
Film het resultaat en 
stuur het door naar 
juf Sinne via mail!  

Taal  
Spelling -g en -ch 
 
- Maak dit werkblad  
- Ben je de regels vergeten? 
Kijk naar deze studeerkaart 
 

Rekenen 
Rekengroep juf Sinne  
Optellen en aftrekken met brug  
- Bekijk dit filmpje.  
- Druk deze bundel af. Maak 
ENKEL de kopieerbladen 5-7 en 
5-8. (Optellen en aftrekken met 
brug) 

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/18TSPr47_MYU3hmnUMxSqTfvvlv_beGPOUo6cGk3ACZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lcJN5vn8NbrztJ4E9q5DyRI79LaCxY5R3t6ILKvIAgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOsenxyxAXlTASOlGR2BO4RL_afTW58QS58_GtilIzhY3reA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1Niq9EBB05dhqQIGSuioRbMWovjTYauYDfxpkHkp-Njk/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-5.html
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-3.html
https://docs.google.com/document/d/1iAQN2TgW2LoBBorXDN-a0OUvGKSRgS683CE-4xuaYXU/edit?usp=sharing
https://fr.ixl.com/math/gs/se-rep%C3%A9rer-sur-un-quadrillage
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpRbkyKyvTdVoiCfwU5P6v89rv-cF8M8EJ8--3FAy79HSzg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTL5OpjJPKG31MZHm85cVPTEgFKN7qcjmX5wo4gk_NFusu4w/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=g7P1j1fs3uw
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://www.donboscohallebulo.com/klas-va---juf-sinne.html
https://drive.google.com/file/d/1kMG9m66XAzubcB8MVgVn1bWPRQmvGdnn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dvh4YRPIsDp96jpvAYZa2T7pxihvXQCFqLl1ZgMjLAU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=W9j1iDYT47A
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3372220/Oefenbundels/zoWISo/zowiso_lj2_oefenbundel_basis_week14.pdf


 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne 
 
2 toetsjes om de leerstof 
van vorige week te 
testen. Veel succes!  
 
Toets: getallenkennis tot 
1000 
 
Toets: maaltafel 2, 5, 10 
 

Tips 
- Kies een magje (zie 
maandag)  
- Teken een portret 
van alle kinderen van 
de klas 
- Duik eens in de 
verkleedkoffer of in 
de kleerkast van 
mama of papa. Kleed 
je zo grappig mogelijk 
aan. Laat iemand een 
foto trekken en stuur 
deze door naar juf 
Sinne. 
- Kan jij zelf een 
bewegingstussendoor
tje verzinnen? 
Maak een filmpje van 
een paar oefeningen 
(denk aan ‘Jantje 
zegt…’) en stuur het 
door via mail. 
Misschien staat jouw 
oefening volgende 
week op het 
weekschema als 
bewegingstussendoor
tje 

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

 

Tips 
- Kies een magje (zie maandag)  
- Teken een portret van alle 
kinderen van de klas 
- Duik eens in de verkleedkoffer 
of de kleerkast van mama of 
papa. Kleed je zo grappig 
mogelijk aan. Laat iemand een 
foto trekken en stuur deze door 
naar juf Sinne. 
- Kan jij zelf een 
bewegingstussendoortje 
verzinnen? 
Maak een filmpje van een paar 
oefeningen (denk aan ‘Jantje 
zegt…’) en stuur het door via 
mail. 
Misschien staat jouw oefening 
volgende week op het 
weekschema als 
bewegingstussendoortje 
 

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

Taal  
Begrijpend luisteren 
 
Vul deze oefening in op 
de computer.  
 
Extraatje: 
Vind jij alle woorden 
terug in deze 
woordzoeker ? 
 

PRAATBOX 
14u30 - 15u 

PRAATBOX 
14u30 - 15u 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSJ1lHxvWJNyRcAeUarC1hjoYDnXuW330TDV-f6vHLE0HI4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSJ1lHxvWJNyRcAeUarC1hjoYDnXuW330TDV-f6vHLE0HI4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Ej_UrJ-LZriTocYSbtWCqhBtG2IdXYntRGaBQDNX4s62Iw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK1AQwqb84SbSxUQYb3U6eXbBpqz-wfy2aQuo0pEhX0c3gjg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1gtLri1bRQUT_ZmU32-k2lvnffo-CUW-b0iYXCbFf72Y/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
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Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

