
 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : EY 

 
 

 

 

MAANDAG 
 

DINSDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 

Voormiddag 

10:00= PRAATBOX met 
juf Elke en juf Els 

‘Wat moeten we deze 
week doen? 

schrijfverhaal 

WERO 
‘Karrewiet’ 

kijk naar de aflevering 
vul de vraagjes in 

WISKUNDE 
‘kloklezen’ 
juf Christel: 
oefeningen 

juf Elke: Filmpje en 
vragen 

WERO 
‘Verkeer’ 

Veilig oversteken 

WISKUNDE 
juf Christel: 

NIEUW: getallen tot 
1000 

juf Elke: Hoofdrekenen  

WISKUNDE 
juf Christel: euro  

Juf Elke: euro 

LO 
Ga eens kijken naar de 
filmpjes van meester 

Bart! 
sport bingo van juf 

Elke. 

NEDERLANDS 
‘schrijfverhaal’ 

Schrijf nu het verhaal 
met jouw 5 gekregen 

woorden 

MV 
kijk en luister naar dit 

filmpje 
dan kan je gaan 

knutselen! 

NEDERLANDS 
‘begrijpend lezen’ 
Juf Els: koolmees 
Juf Elke: appels 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

NEDERLANDS ‘spelling’ 
kijk naar het filmpje 

hulpkaart gt cht 
juf Els: 2 werkbladen 

en online oefening 
juf Elke: werkblad 
en online oefening 

Extra!  
kan jij de maanden van 
het jaar passen bij de 

juiste gebeurtenis? 
memory 

13:30 - 14:00 = 
PRAATBOX met juf Elke 

en juf Els ‘hoe gaat 
het?’ 

Extra!  
probeer deze leuke 
woordzoeker eens 

13:30 - 14:00 = 
PRAATBOX met juf 

Elke en juf Els ‘hoe is 
het geweest?’ 

Extra! film de maanden 
oefening 

Extra! oefening met 
euro 

Extra! Kijk naar de 
uitzending karrewiet 

op internet of op 
ketnet 17u50 of 18u56. 

Extra! Bekijk dit filmpje 
nu is het aan jou: 

aantal dagen van de 
maand? 

Extra! Leesbingo! 
Iedere dag lezen en 

een vakje aankruisen 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://docs.google.com/document/d/1UQsiOfDiYJs16aOFgNjeQvbz6ziuJysfS20bg9r4h_g/edit?usp=sharing
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-25-april-2020
https://forms.gle/dGH3Emuxd79CBZiU8
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/algemeen/welke-digitale-klok-hoort-bij-de-analoge-klok-hele-en-halve-uren
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/het-halfuur-uur-dertig-go
https://forms.gle/we4s2gxswmarQTg86
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2xGwsC1QOqrNMiixiVWICvqhOVDMg77gCrv4ya3ZRMYljg/viewform
http://hotpot.klascement.net/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D%20en%20H).htm
http://hotpot.klascement.net/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D%20en%20H).htm
https://docs.google.com/document/d/1x5yoPSSD2WSSitdCM7nacEQ1OxswTz741IYSr9i0iMA/edit?usp=sharing
https://forms.gle/zRjzcsNNTRVMSY5c9
https://forms.gle/W1XQ2qVGurGZGzbdA
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
https://docs.google.com/document/d/15elNiPAXTZKFdGLOsn_AkCALUmRWpTHlT5wre7_AuBk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UQsiOfDiYJs16aOFgNjeQvbz6ziuJysfS20bg9r4h_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UQsiOfDiYJs16aOFgNjeQvbz6ziuJysfS20bg9r4h_g/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jgFoTYohZyk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://forms.gle/nqvqKgs43MrnNvQB8
https://forms.gle/PTm6BN9LMru8bkyP7
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/woorden-met-cht-gt
https://docs.google.com/document/d/1z6U_Z2diYStBpZefsgFs-UzosXVWQdGwACE0R19wm3E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eLBDBCPqdmL-V6eYLOiaSnxwTSjCD76b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Qqvp5ai2ZCrIYeM8y4eVQubX6dqeo-5GFT-Z-Ro-7Jk
https://drive.google.com/file/d/1qg7-wQSaM-wxGbZy-W8tWWPZs1Z64Zx-/view?usp=sharing
https://forms.gle/pZ1iZhhM92uBor6f9
https://learningapps.org/watch?v=pk74ihkc518
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.computermeester.be/woordzoekers/woordzoeker-lente.htm
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.youtube.com/watch?v=Kw7Q_ypD29M
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/maanden-en-dagen/welke-maand-komt--na
https://www.computermeester.be/hoeveel-euro-zie-je.htm
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://youtu.be/gwleYGV1394
https://learningapps.org/watch?v=pc37xv2ga18
https://learningapps.org/watch?v=pc37xv2ga18
https://docs.google.com/document/d/1gg838c_AxArWg6oVECpR5A771T2AMEbmXS40Fqx__2Y/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : EY 

 
!! Wist je dat: je ook contact kan hebben met de juf via mail? Ga naar deze pagina en kijk eens helemaal onderaan. Daar zie je bij ‘contact bij de juf’ een 

omslag. leuke foto’s, werkjes, vragen, … Ze zijn allemaal welkom! Ik mis jullie. Groetjes juf Elke 

https://www.donboscohallebulo.com/klas-ey---juf-isabelle.html

