
 

 

 

Weekplanning van 8 juni tot 12 juni 
 

 

Klas : EY 

 
1 juniVraagstukken

 

 

MAANDAG 
 

DINSDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 

Voormiddag 

NEDERLANDS 
Juf Els: Groep 1, 

spelling praatbox van 
10:30 - 11:00 

 Juf Elke: Groep 2, 
spelling praatbox van 

11:00 - 11:30 

WISKUNDE 
Juf Elke: ZOWISO 

werkboek blok 4 les 10, 
p. 16 + 17 lees de 

vraagjes goed en kijk 
wat je moet doen. 
juf Christel: video 

ZOWISO 3lj  
werkboek 1 les 3 

Een dagje naar school 
8u50 - 15u15 

 

WERO 
We herhalen even de 

voedingsdriehoek 
Kan jij de volgende 

producten op de juiste 
plaats kleven in deze 

lege driehoek? 
 

Weet je het niet meer? 
voedingsdriehoek 

WISKUNDE 
juf Elke: ZOWISO 

werkboek blok 4 les 13, 
p. 22 + 23 

juf Christel: Video 
ZOWISO 3lj  

werkboek  1 les 6 
 

Ik oefen mijn 
maaltafels 

WERO 
kijk naar de aflevering 
van karrewiet en vul 

de vraagjes in 

MV 
Vaderdag filmpje en 
knutselwerk van juf 

Veerle 

Wat neem ik mee? 
1) werkboeken 

(spelling en wiskunde) 
2) hulpkaarten 
3) leesbundel 

4) boterhammen, 
koekje, fruit en 
fles/kruik water 

 
 

NEDERLANDS 
begrijpend lezen 

Juf Els: Sokpop helpt 
 Juf Elke: Het liefste 

gezin 

LO 
Bewegingsspel van juf 

Els 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Extra! We zetten papa 
deze week in de 

aandacht vaderdag 
bingo 

Extra! 
leesbingo Lees iedere 
dag in je leesbundel 2 
blaadjes. Kruis 1 vakje 

aan 

 Extra! 
Ik oefen mijn 

maaltafels 

11:00 - 11:30 = 
PRAATBOX met juf Elke 

‘hoe is het geweest? 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.loom.com/share/ef1ef2d7c0a949c4ba499a3e5dcc09ba
https://docs.google.com/document/d/1Q_RYrkvPg_K-_IaeDHTK-V15_H_Pniw3H77HGaXv06E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pKf5OiY-ddRRfY5BXJvZ59sxYk_fyavq-sljI7Gm89Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dfF2atiCGfQg3RlgT6647MMYT3VNdT3v/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/9e4794b5229e45df9da37e6795ff3dfd
https://www.loom.com/share/9e4794b5229e45df9da37e6795ff3dfd
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-30-mei-2020
https://forms.gle/o58d7DkFPjooy5916
https://drive.google.com/file/d/10h2dfm-Jo2PYW9EXXFXCMpdFxw3HyvgE/view?usp=sharing
https://forms.gle/aFa3Tba9EG5eh2Q16
https://forms.gle/HUxQmE9Rw94n55RK8
https://forms.gle/HUxQmE9Rw94n55RK8
https://docs.google.com/document/d/1pxx17jVbZbTdZaLIR6YayOCOxCyF3Gw9CxZzyGKq0AM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHjxtCuAxLeXoa8gmbBQzD4-q9vORlhh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHjxtCuAxLeXoa8gmbBQzD4-q9vORlhh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_U__MIvgNik5K99S3yhWa3InnTnQcD3/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey
https://www.donboscohallebulo.com/juf-isabelle-ey


 

 

 

Weekplanning van 8 juni tot 12 juni 
 

 

Klas : EY 

 
Extra!  

Ik oefen mijn 
maaltafels 

Extra! 
Ik oefen mijn maaltafels 

Extra! 
Zoek een hond tussen 

de koeien. 

Extra! 
Neem papa eens dicht 
bij jou. Lees dit versje 

eens voor. 
 

!! 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 
TIP: Om de tekst voor te laten lezen, Kan je steeds de Read aloud installeren. Kijk naar dit filmpje hoe je dat doet. 
 
groep 1: werkboek spelling 3a, p 79 en p 80: woorden met -eren, -elen en -elen 

p 86, p 87 en p 88:  woorden met be-, ge- en ver- 
 

- Ilayda 
- Donia 
- Nathan 
- Moïse 
- Pauline 

 
groep 2: Werkboek spelling 2b, p 55, p 56 en p 57: stukjeswoorden met een korte klank:  

     verdubbelen (vb. katten) of niet verdubbelen (vb. honden) 
 

- Audrey 
- Soraya 
- Brego 
- David 
- Marwane 
- Régis 
- Timothy 
- Adriano 

 

https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://www.loom.com/share/c0701b6391b347839aa57f94ff13b580
https://docs.google.com/document/d/1FzjiatnF_VDIYLTgr3wVR2F4ziyPMNNOO5MzfpsL_X4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GgJY6_vZtlB0GWB8YmcvFXeNLNwpLMafiJEJagdg7Bg/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ey---juf-isabelle.html
https://drive.google.com/file/d/1Cm1jo0D1rFlFaSp5hvapUFlA_sImhhgQ/view

