
 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
04-05-2020 

DINSDAG 
05-05-2020 

WOENSDAG 
06-05-2020 

DONDERDAG 
07-05-2020 

VRIJDAG 
08-05-2020 

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 

 

Tip: 
Bekijk je weekschema en 
probeer het uit. 
Heb je vragen? Schrijf ze op 
en dan kan je deze tijdens 
de praatbox stellen! 
 

Afspraken: 
- iedereen wordt verwacht 
in de praatbox, 
- de gekleurde vakken zijn 
de moetjes, 
- de witte vakken zijn de 
magjes  
- ga naar de schoolwebsite. 
Klik op de bruine knop ‘tips 
voor thuis’, doe de 
klusjesbingo of klik hier  en 
houd een gevoelensdagboek 
bij. Klik hier. 
 

Veel succes!  

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Tempotoets X 5 
 

- ! Bekijk het 
stappenplan! 
klik hier en volg dit! 

 

- Ga naar de site (klik 
hier) en log in, volg 
het stappenplan. 

! Klik enkel de maaltafel 
van 5 aan! 

 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Tempotoets X 10 
 

- ! Bekijk het 
stappenplan! 
klik hier 

 

- Ga naar de site (klik 
hier) en log in, volg 
het stappenplan. 

! Klik enkel de maaltafel 
van 10 aan! 
 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Tempotoets X 2, 5 en 10 
 

- ! Bekijk het 
stappenplan! 
klik hier 

 

- Ga naar de site (klik 
hier) en log in, volg 
het stappenplan. 

! Klik enkel de maaltafel 
van 2, 5 en 10 aan! 

 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Tempotoets X 3 
 

- ! Bekijk het 
stappenplan! 
klik hier 

 

- Ga naar de site (klik 
hier) en log in, volg 
het stappenplan. 

! Klik enkel de maaltafel 
van 3 aan! 
 

 

Wero - verkeer 
 

1. Ik steek veilig over 
 

- les 1 klik hier 
 

- les 2 klik hier 

 

Nederlands 
 

1. Creatief schrijven  
 

- Het verhaal van een 
ander. 
Doe stap 3!  Klik 
hier 

 

Wero-actua 
 

1. Karrewiet 
 

- Bekijk de aflevering 
klik hier 

 

- werkblad  klik hier 

 

Nederlands 
 

1. Spelling:  aai ooi oei 
 

- Even opfrissen met 
dit filmpje Klik hier 

-  

https://www.donboscohallebulo.com/uploads/1/2/6/1/12616341/klusjesbingo_groot__1_.pdf
https://www.donboscohallebulo.com/uploads/1/2/6/1/12616341/dagboek_oudere_kinderen.pdf
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2xGwsC1QOqrNMiixiVWICvqhOVDMg77gCrv4ya3ZRMYljg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8_KRVXc92hjvxky1CxVdhw8pLbg1jxbgzZRFuqAQ6z8sYnQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=1lOBwwAEDheBVfEV9ujdZ_3kpVVy0O7qqapdjsfEQzKE
https://drive.google.com/open?id=1lOBwwAEDheBVfEV9ujdZ_3kpVVy0O7qqapdjsfEQzKE
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-25-april-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2JYHDvg6F63AMOzZjNLW-E4dw1vIOrgeKTzoZtSpHwGRXVQ/viewform?usp=sf_link
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/aai-ooi-oei


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
-  Oefen! Lees het 

woord, onthoud het 
en typ het.  klik hier 
 

- Toets: klik hier 
 

 
11:00: praatbox  
Klik hier 
 
Info over de werking 
 

 

MV 
 

Beeld 
 

- Maak een 
kleurenmonster. 
 

Ken je het 
kleurenmonster 
nog? 

 

            Maak samen met juf  
             Veerle een monster  
             met kleuren uit de  
             natuur. 
             Filmpje Klik hier 
 

 

wiskunde - meten en 
metend rekenen 
 

1. De kilogram 
 

- Bekijk het filmpje 
klik hier 

 

- les klik hier 
 
 

 

LO 
 

Kegelspel 
 

- kegelspel klik hier  
 

 

wiskunde 
 

1. Bewerkingen zonder brug 
tot 100 
 

- werkblad Klik hier 
 
2. Bewerkingen met brug tot 
100 
 

- Druk blz 5-9 af uit de 
bundel. 
bundel klik hier 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 

Nederlands 
 

1. Begrijpend luisteren:  Het 
kleurenmonster is in de war 
 

- Luister naar het 
verhaal. 
verhaal: klik hier 

- Werkblad: klik hier 
 

- Los de vragen op.  

 

Tip: 
 

Wat kan ik doen?  
- Neem het kookboek van 
mama uit de kast en kies er je 
favoriete gerechtje uit. Maak 
het samen klaar… en smullen 
maar! ;-)  
- Maak een krijt-kunstwerk op 
de stoep. Trek er een foto van 

 

Tip: 
 

Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 
Wel, schrijf het allemaal op 
en vraag of vertel het straks 
tijdens de praatbox!  
Leg ook je dino klaar zodat 
je hem kan tonen. 
Tot straks! 

 

Tip: 
 

Wat kan ik doen? 
- Neem het kookboek van 
mama uit de kast en kies er je 
favoriete gerechtje uit. Maak 
het samen klaar… en smullen 
maar! ;-)  
- Maak een krijt-kunstwerk op 
de stoep. Trek er een foto van 

 

Tip: 
 

Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 
Wel, schrijf het allemaal op 
en vraag of vertel het straks 
tijdens de praatbox! 
Tot straks! 
 
 

https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/flitsen/flitsen-2/woorden-flitsen-met-aai--ooi-of-oei/woorden-flitsen-met-aai-ooi-of-oei-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvo2O62_w-wXAw-X5iRI9xj9jVgprkN4f2mfMDz5WNFWzSQ/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/de-kilogram?fbclid=IwAR3e_btgjLvSDXdvrV7IaGNxmWwsXX-Lue2bukaIfy240j_yOtTFwBO6f-w
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdquujn5F-rMywwlUSEMI7EV2v8a5xj3dzM2BqAiLYYBVSvQA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1mp3m9FABskG_pSDvdd6Mu1ns9halRtJ0/view?usp=sharing
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/5/7/e/optellen%20aftrekken%20tot%20100%20zb.htm
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3372220/Oefenbundels/zoWISo/zowiso_lj2_oefenbundel_basis_week14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jgFoTYohZyk&feature=youtu.be


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
vragen: klik hier 

 
 

2. Creatief schrijven  
 

- Lees de opdracht 
volledig. Doe enkel 
stap 1!  

               klik hier  
 

en stuur hem door via mail 
naar juf Ellen. 
- Bouw een zo hoog mogelijke 
toren met spullen die je thuis 
vindt (wc-rollen, potten, 
kussens, …) 
- Schrijf zelf een 
Corona-gedicht. Film het en 
stuur het door via mail naar juf 
Ellen.  
- Tekenen in scheerschuim: 
neem een oude bank/ tafel die 
vuil mag worden of bedek de 
tafel met plastic. Smeer 
scheerschuim open zodat je 
een witte laag hebt. Maak 
hierin een tekening met je 
vingers. 
enkele ideetjes  
- Neem een kijkje in dit 
Corona-boekje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 praatbox 
Klik hier 

en stuur hem door via mail 
naar juf Ellen. 
- Bouw een zo hoog mogelijke 
toren met spullen die je thuis 
vindt (wc-rollen, potten, 
kussens, …) 
- Schrijf zelf een 
Corona-gedicht. Film het en 
stuur het door via mail naar juf 
Ellen.  
- Tekenen in scheerschuim: 
neem een oude bank/ tafel die 
vuil mag worden of bedek de 
tafel met plastic. Smeer 
scheerschuim open zodat je 
een witte laag hebt. Maak 
hierin een tekening met je 
vingers. 
enkele ideetjes  
- Neem een kijkje in dit 
Corona-boekje.  
 

 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Tempotoets X2 
 

- ! Bekijk het 
stappenplan! 
klik hier 

 

- Ga naar de site (klik 
hier) en log in, volg 
het stappenplan. 
Klik enkel de 
maaltafel van 2 
aan! 

 
2. Maaltafel van 3 oefenen. 
 

- Klik hier 
 
3. Getallenkennis: getallen 
tot 1000 
 

- Klik hier druk af of 
schrijf de titel met 

 
15:00 praatbox  

Klik hier 
 

https://docs.google.com/forms/d/10TjPUG-xD2HzDZrprQmjEciOOJRGVy9JHVHFPJU4-cE/edit
https://drive.google.com/open?id=1lOBwwAEDheBVfEV9ujdZ_3kpVVy0O7qqapdjsfEQzKE
https://www.youtube.com/watch?v=WdkPanzrPvA
https://www.donboscohallebulo.com/uploads/1/2/6/1/12616341/mijn_eigen_corona_boekje.pdf
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://www.youtube.com/watch?v=WdkPanzrPvA
https://www.donboscohallebulo.com/uploads/1/2/6/1/12616341/mijn_eigen_corona_boekje.pdf
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckE4TGWlQHdHK8JlqDsJkR67qsfacaYCYRJywYSb3GuhRyQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/11Rn9CSlt9OhKGg7wJvwL-nW2BgNHscBOInl2Ik9q760/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
de oplossingen op 
een blad. 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/

