
 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 

 

 

DINSDAG 

 

 

WOENSDAG 

 

 

DONDERDAG 

 

 

VRIJDAG 

 

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: met ZRM 
naar de winkel 
(mail de naam van de 
winkel en het bedrag 
naar de juf) 
 
lezen: 
naar het Hallerbos 
opgelet: vraagje 
woensdag op praatbox 

nederlands: begrijpen 
feestje 
(onthou je punten tot 
op de praatbox) 
 
 
wiskunde: 
zoek de 5 verschillen 

wiskunde:  
vraagstukjes 
 
 
 
 
lezen: 
ramadan 
opgelet: vraagje vrijdag 
op praatbox 
hyacinten in Hallerbos 
 

Nederlands: begrijpen 
Wist je dat? 
Vertel nadien de 
weetjes thuis en 
onthoud ze tot de 
praatbox. 

wiskunde: 
getallen tot 1000 
(soms kan een oef met 
ZRM) 
 
 
lezen: 
ooievaars zijn terug 
opgelet: vraagje 
maandag op praatbox 

praatbox: van 10u tot 
11u 
wero:  
lesje 
oefening: 
gebodsborden 
-teken zelf 3 
gebodsborden, kleur 

 
 
wero: 
lesje 
oefening: 
verbodsborden 
-teken zelf 3 
verbodsborden, kleur 

praatbox: van 10u tot 
11u 
wero: 
lesje 
oefening: 
aanwijzingsborden 
-teken zelf 3 
aanwijzingsborden, 

 
 
wero: 
lesje 
oefening: 
gevaarsborden: 
-teken zelf 3 
gevaarsborden, kleur 

praatbox: van 10u tot 
11u 
wero: 
lesje 
oefening: 
voorrangsborden 
oefen goed, dit zijn 
hele moeilijke borden! 

https://drive.google.com/file/d/1teQ4hGTpGv4pwJpIZ1ljKlINocGpsVSD/view?usp=sharing
https://www.wai-not.be/page/article/4637/7
https://jufamy.classy.be/Nederlands/Feestje.htm
https://www.wai-not.be/page/article/5480/52
https://docs.google.com/forms/d/1fYWmGsXPVzTvGs1on5e7TjFBAb09-JORyiJzuRqOijs/edit
https://www.wai-not.be/page/article/5838/7
https://www.wablieft.be/nl/krant/binnenland/alleen-voor-de-buren
https://www.ralfilezen.nl/bestanden/natuur/wjd1.pdf
https://www.oefen.be/aanbod/corthouts.paul/getallen.htm
https://www.wai-not.be/page/article/5848/7
https://www.wai-not.be/page/article/4726/4673
https://www.wai-not.be/page/article/4740/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4725/4673
https://www.wai-not.be/page/article/4737/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4727/4673
https://www.wai-not.be/page/article/4743/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4723/4673
https://www.wai-not.be/page/article/4735/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4724/4673
https://www.wai-not.be/page/article/4736/4663


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : juf 
Marleen 

 
en schrijf de betekenis 
erbij (foto doormailen 
naar de juf) 
 
 

en schrijf de betekenis 
erbij (foto doormailen 
naar de juf) 

kleur en schrijf de 
betekenis erbij (foto 
doormailen naar de 
juf) 

en schrijf de betekenis 
erbij (foto doormailen 
naar de juf) 

volgende week toets 
van alle 
verkeersborden! 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

nadenken hoe je mama 
zondag kan verrassen: 
lekker ontbijt, 
pannenkoeken,.. 
misschien moeten er 
nog boodschappen 
gedaan worden?  
 

puzzelen: 
maak het cadeau 

 -12 briefjes knippen 
-op elk briefje een 
zinnetje schrijven  
-een mooi doosje 
zoeken 
(uitleg op praatbox) 

zet de woorden bij de 
juiste tekening: 
feest 
 
-maak zelf een mooie 
tekening voor mama 
(bloemen?) 
(zondag afgeven) 

op ketnet: kijken naar 
karrewiet: 17.50 of 
18.50 

op ketnet: kijken naar 
karrewiet: 17.50 of 
18.50 

op ketnet: kijken naar 
karrewiet: 17.50 of 
18.50 

op ketnet: kijken naar 
karrewiet: 17.50 of 
18.50 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.wai-not.be/page/article/5386/26
https://www.wai-not.be/page/article/5230/4663
http://www.pixabay.com/

