
 

 

 

Weekplanning van 4 tot 8 mei- Het menselijk lichaam 
 

 

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 : 
  
Regel van 2 : formulier 
 
Regel van 3 : formulier 

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

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

 
Nederlands : 
 
Woordenschat online: 
-oefening 1 
-oefening 2 
-oefening 3 
 
 
Menselijk lichaam 
woordenschat : 
Opdracht 
 

 
Wiskunde :  
 
Breuken :  
 
Opdracht & formulier 
 
 
Begrijpend luisteren : 
Gewoontes - video 
 
Opdracht & formulier 

 
Nederlands : 
Leeskraker met een 
hart voor mama 
verstuur je antwoord 
per mail naar mij & juf 
Monique  
 
Frans :  
Lichaamsdelen: 
-lied 
-online  oefening  
-werkblad 

 
Nederlands : 
 
Spelling : Verenkelen 
of verdubbelen 
-online dictee 
-online dictee 
 
Wiskunde : 
Juf Katrien daagt je uit!  
Uitdaging 2  

 
Wiskunde :  
 
Meten en wegen: 
 
Opdracht & formulier 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnpLqUkoIaVyQsXrviRJM77fbXG9Rc1knrf9wXnvR1YUjdBg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczdwf9o_y9hjM9CKRrOdPxamdpESk978k9gCyi-M24_UYXLQ/viewform?usp=sf_link
http://nl.ver-taal.com/voc_lichaam6.htm
http://nl.ver-taal.com/voc_lichaam2b.htm
http://nl.ver-taal.com/voc_lichaam4.htm
https://docs.google.com/document/d/1iG7TcytCgryXNJrYLt_HtfErDP76lLaGB9s0K0VYGOs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbdG5aLiHPT_IfzQxiGqQeD2e9GjLAJec9gAAarAfAzVk-g/viewform?usp=sf_link
https://schooltv.nl/video/gewoontes-gezonde-en-ongezonde-gewoontes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1lfV-_uExwnvYHVZTuiMpRZEIMzx6p6IPdMtD3EqDsEQXBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1ETLdvrmIy_5T57fAg9I-7tmZ_YBGg5t7yMGpsKsAekc/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ds---meester-peter.html
https://www.donboscohallebulo.com/contact-met-leerkrachten.html
https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/le-corp-humain.htm
https://drive.google.com/file/d/1LaVi8uPo16AZ_9qN2OZ-r8mta4_zTRjC/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/spelling/spelling-dictee-open-gesloten-lettergrepen-3de-4de-leerjaar.htm
https://www.computermeester.be/spelling/spelling-dictee-verenkeling-verdubbeling.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZlkUsl8HcbrH_ecHbCn41Pd33DOl_-BEGIoyyHtRJxzp7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuATivd2_9NGQ4nAEUjH63U4A_IqEOvN7DsCw9i8JzSSJPKw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Weekplanning van 4 tot 8 mei- Het menselijk lichaam 
 

 

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 - EHBO 
 
Spel: 
Het menselijk lichaam 
ganzenbord 
 

 
Crea: 
De longen knutselen 
 
Maak een foto en 
verstuur via mail. 
 
Muziek:  met juf An 

 
Moederdag 10 mei 

cadeau/kaart maken 

 
WerO: 
Brandwonden 
 
opdracht & formulier 
 
 

 
Leeskwartiertje :  
Zoek een goede mop, 
weetje of een goed 
raadsel. 
 
Vrij lezen naar keuze 
(stripverhaal, boek,...) 
 

 
 
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

 
Praatbox  

15:30 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

 
Praatbox  

15:30 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

 
LO: 

Bewegen met  
meester Bart 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ7OhEXBxwkuA-phLehdWy1tIYsw0Ndt8HK4hY610bV11Mig/viewform?usp=sf_link
https://www.plox.info/leerspellen/games/lichaamganzenbord.swf
https://drive.google.com/file/d/1aSxyMU3d8RqygxItAIFkJLbuN_smCNxI/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ds---meester-peter.html
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://drive.google.com/file/d/1j7eU8mz5-4BvKaaj2SeZpbwYPu1P2Y2Q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOQ3lF3YmRLM-0cz_RY6nGbk7pvuXLj4jo52X_Wro5GA3L8g/viewform?usp=sf_link
https://www.kidsweek.nl/moppen
https://www.wablieft.be/nl/krant/leuk/kleine-tijger-heet-covid
https://raadselsenpuzzels.nl/nl/raadsels/dieren-raadsels/
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.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

