
 

 

 

Weekplanning van 27 tot 30 april  
 

 

Klas : DS 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
 

lundi 

 

DINSDAG 
 

mardi 

 

WOENSDAG 
 

mercredi 

 

DONDERDAG 
 

jeudi 

 

VRIJDAG 
 

vendredi 

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 :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 

 
Nederlands :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in spelling 

 
Wiskunde :  
De cirkel : video  
 
Opdracht 

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

 
Dag van de arbeid 

1 mei 
verlof 

 
 

 
Nederlands : 
De Fiets :  
Kopieer of schrijf de 
woorden over. 
 
Zoek een fiets, druk af 
of teken er één. Kleef 
de kaartjes op het 
juiste onderdeel. 
 
Maak een foto en 
verstuur met mail. 
 

 
Wiskunde :  
Tandwielen : 
Online oefening 
 
 
Analyseren en 
probleemoplossend 
denken tandwielen: 
Extra oefening 1  
 
Extra oefening 2  

 
Nederlands : 
De fiets : 
online woordenschat 
oefenen 
 
 
 
Leeskraker 
verstuur je antwoord 
per mail naar mij en juf 
Monique 

 
Nederlands : 
Fietscontrole  
Checklist : formulier 
 
Extra oefening : 
 
 Veilige fiets?  
 
 
Wiskunde :  
Juf Katrien daagt je uit!  
Uitdaging 1 

 
Zoekopdracht : 

 
Moederdag 10 mei 

ideeën zoeken  
 
 

TOP SECRET!! 

https://www.youtube.com/watch?v=6B5XqnM6X7g
https://docs.google.com/document/d/1LFnelpEK03TScyYRAJMoVb_HguKyE89OKUID4uM6XwE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NrkLZgl47_O5hvlOoOpV65dWCubakWv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Y3gHkxx-5-7GLixCcjLjBixjGuhGyjxIsfbAksG8d3g/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ds---meester-peter.html
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03226/
http://www.ict-cksa.be/website/node/1708
https://www.computermeester.be/tandwielen.htm
https://www.wai-not.be/page/article/4680/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4680/4663
https://drive.google.com/file/d/14sqKAuhRzQwyoUXoTzDDkbVr9LnewB_o/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ds---meester-peter.html
https://www.donboscohallebulo.com/contact-met-leerkrachten.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKY5hWgzbSvnJEdcwfWmR5wszt0bihGadYTMzoO3CHqFDxmQ/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/4523/4663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3mYzDk4IPvzRjJBolZFgeFXhYvYavgQt6sPcE2SdW2E4WNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1n53ddBoCT0MH5H6yewRyhvCVW8DVjK_Y9UJ9PU4HZUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n53ddBoCT0MH5H6yewRyhvCVW8DVjK_Y9UJ9PU4HZUU/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 27 tot 30 april  
 

 

Klas : DS 

 
 

 
 

 

MAANDAG 
 

lundi 

 

DINSDAG 
 

mardi 

 

WOENSDAG 
 

mercredi 

 

DONDERDAG 
 

jeudi 

 

VRIJDAG 
 

vendredi 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
WerO:  
Speurtocht op het 
internet - Fietspad 
 
Opdracht & formulier 
 
 

 
WerO: 
Online oefenen: 
Voorrangsborden 
Gebodsborden 
Verbodsborden 
Gevaarsborden 
 
Opdracht & formulier  
 

  
WerO:  
Voorrang van rechts: 
 
Oprdracht & formulier 
 
 
 

 
 
 

Dag van de arbeid 
1 mei 
verlof 

 
 

 
Crea: af te drukken 
zoekopdracht  
 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
Praatbox  

16:30  
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

 
Praatbox  

15:30  
 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
Opdracht Praatbox :  
Zoek een goede mop, 
weetje of een goed 
raadsel. 
Leer het van buiten en 
oefen ze thuis een paar 
keer voor publiek. 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-rchL50Dh79d6QazAFCLZNbMbhCvVuVtsBnBaCD3Z3oNhCQ/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/4736/4663
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegBGXkhHDW06nC-sVqp0QM4L1TPIOr78jR8Gx-CkfRy4dcBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nC5dKm0y8A6MTM0n41AOtzVzMX3XwdQW8nu8e-O685UsmA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1ZFu3zDIa3ybqYPPCpazgVPSYFXe4PqURrAVTXzj6PYg
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/meester-peter-ds
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/meester-peter-ds
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.kidsweek.nl/moppen
https://www.wablieft.be/nl/krant/leuk/kleine-tijger-heet-covid
https://raadselsenpuzzels.nl/nl/raadsels/dieren-raadsels/
http://www.pixabay.com/

