
 

 

 

Weekplanning van 29 juni tot 30 juni 
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
29 juni 2020 

 

DINSDAG 
30 juni 2020 

Tips voor tijdens de vakantie 
Het is belangrijk om te blijven oefenen tijdens deze lange vakantie! 

Hieronder geef ik jullie wat websites mee om op te oefenen.  

 

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

Opstaan, ontbijten, tanden 
poetsen, zich kleden, …  

   

 

Taal 
Begrijpend lezen  
 
Lees deze tekst. 
 
Beantwoord de vraagjes.  

Wero - Techniek 
 
Maak een KNIKKERBAAN met 
afvalmateriaal, lego of ander 
materiaal dat je thuis vindt. 
 
Film de weg die de knikker 
aflegt en stuur het filmpje 
door naar de juf.  
 

Wiskunde  
 

- Blijf de maal- en deeltafels oefenen! 
→ met de maal- en deeltafelkaartjes via de methode die aangeleerd is (de drie 
hoopjes), 
→ via volgende website: 

- https://www.demaaltafels.be 
- http://www.maaltafels.be 
- https://www.computermeester.be 
- https://www.tafels-oefenen.be 

 
- Lees regelmatig de klok af. Stel elke dag je wekker in op het uur dat je wil 

opstaan. 
Oefen de klok ook op  www.kloklezen.nl en 
https://www.computermeester.be/uurwerk.htm 
 

- Ga mee naar de winkel en betaal in de plaats van je ouders, probeer tijdens het 
winkelen op te tellen hoeveel je zal moeten betalen. Aan de kassa hoor je of je 
juist geteld hebt. 
Oefen geldrekenen ook op 
https://www.computermeester.be/hoeveel-euro-zie-je.htm 

 
 

Rekenen: 
Rekengroep juf Sinne  
 
We oefenen op 
hoofdrekenen:  
 
Maak hier oefening 1 
→ Duid aan: + of - tot 100 
 
Maak hier oefening 2  

Muziek 
 
Neem hier een kijkje! 
Kies je favoriete muziekles uit 
van juf An. Maak er een 
filmpje van en stuur het door 
via mail.  
 
 
 
En daarna…. 
GENIETEN van de vakantie!  
 

https://drive.google.com/file/d/1nM6noeBIhTLpLHcLXfT_X7_94PhZKTik/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeet74PRpR1Tpv1Kc7W0LKRJAD6W2ea1wH-WOoCryu32FHD7Q/viewform
https://www.demaaltafels.be/
http://www.maaltafels.be/
https://www.computermeester.be/
https://www.tafels-oefenen.be/
http://www.kloklezen.nl/
https://www.computermeester.be/uurwerk.htm
https://www.computermeester.be/hoeveel-euro-zie-je.htm
https://www.computermeester.be/hoofdrekenrooster-optellen-aftrekken-tot-100-vermenigvuldigen.htm
https://static.oefen.be/oefening/1/0/2/9/7/6/e/optellen%20en%20aftrekken%20zb%20tot%20100.htm
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html


 

 

 

Weekplanning van 29 juni tot 30 juni 
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
Taal  

- Spelling: Herhaal klinkers, medeklinkers, stukjeswoorden 
 

1. https://docs.google.com/forms/d/11shzPs5V_MF2n9OTEsf4Brf-F9LF1iizm557TO
A3E6I/viewform?edit_requested=true  

 
2. https://docs.google.com/forms/d/1VpOvnUuUy4X5Ci3gINWP2Wzt1AVotbZ8bY

WMQ65OsO0/edit 
 

- Oefening: eindigt het woord op d of t?  
 
https://www.computermeester.be/spelling/woorden-met-d-of-t-spelling-2de-3
de-4de-leerjaar.htm 
 

- Oefening: hoofdletters 
 
https://www.computermeester.be/spelling/hoofdletters-oefenen-spelling-3de-
4de-leerjaar.htm 
 

- Doe op deze website allerlei taalspelletjes: 
 
https://www.computermeester.be/2deleerjaar.htm#taal 
 

Algemeen  
Leuke educatieve websites:  

- www.computermeester.be 
- https://www.xnapda.be 
- http://www.cyberkidz.be/ 
- www.oefen.be 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 
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