
 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
4 mei 2020 

 

 

DINSDAG 
5 mei 2020 

 

WOENSDAG 
6 mei 2020 

 

DONDERDAG 
7 mei 2020 

 

VRIJDAG 
8 mei 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 

 
Heb je deze week een vrij 
momentje?  
Neem een kijkje in dit 
Corona-boekje.  
 
Stuur gerust foto’s van  je 
knutselwerkjes/ leuke 
activiteiten door via mail 
naar juf Sinne!  

Rekenen: 
Rekengroep juf Sinne  
 
Maak hier de 
tempotoets over de 
maaltafel van 5. 
Volg dit stappenplan. 
Ga naar de website.  
(Log eerst in!)  
Klik hier voor je 
gebruikersnaam en 
wachtwoord.  
 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
 
1) Maak hier de 
tempotoets over de 
maaltafel van 10. 
Volg dit stappenplan. 
Ga naar de website.  
(Log eerst in!) 
Klik hier voor je 
gebruikersnaam en 
wachtwoord.  
 
2) Meten en metend 
rekenen: de kilogram 
 
- Bekijk dit filmpje.  
- Maak dit werkblad 
online. 

Rekenen: 
Rekengroep juf Sinne  
 
Maak hier de 
tempotoets over de 
maaltafel van 2, 5 en 10. 
Volg dit stappenplan. 
Ga naar de website.  
(Log eerst in!) 
Klik hier voor je 
gebruikersnaam en 
wachtwoord.  
 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne  
 
1) Maak hier de tempotoets over 
de maaltafel van 3. 
Volg dit stappenplan. 
Ga naar de website.  
(Log eerst in!) 
Klik hier voor je gebruikersnaam en 
wachtwoord.  
 
2) Bewerkingen  
 
- Maak deze  oefening  
(tot 100 zonder brug)  
 
- Druk uit deze bundel kopieerblad 
5-9 af en vul in op papier.  
(tot 100 met brug)  

WO - Verkeer  
Veilig oversteken  
Vul deze werkblaadjes 
online in. 
Werkblad 1 
Werkblad 2  

WO - Actua 
 
- Bekijk deze aflevering 
van Karrewiet. 
- Vul dit werkblad in.  

PRAATBOX  
11u - 12u  
 
We overlopen samen de 
week.  

 
Muzische Vorming 
 
Maak samen met juf 
Veerle (de knutseljuf) 
dit natuurlijk 
kleurenmonster 
 

 
Taal 
Creatief schrijven  
 
- Open deze link 
Doe stap 3!  
 

 
Lichamelijke Opvoeding  
 
Doe samen met juf Els 
het kegelspel 

Taal 
Spelling: online oefenen op aai ooi 
oei  
1) Even opfrissen met dit filmpje 
2) Oefen hier 
Lees het woord, onthoud het en 
typ het.  
3) Maak de toets 

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://docs.google.com/document/d/1ggzNcbqMlxukMPVZNCKawQ_x5l80g5fb1nTVTUelWts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1ggzNcbqMlxukMPVZNCKawQ_x5l80g5fb1nTVTUelWts/edit?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://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1ggzNcbqMlxukMPVZNCKawQ_x5l80g5fb1nTVTUelWts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1ggzNcbqMlxukMPVZNCKawQ_x5l80g5fb1nTVTUelWts/edit?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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2xGwsC1QOqrNMiixiVWICvqhOVDMg77gCrv4ya3ZRMYljg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8_KRVXc92hjvxky1CxVdhw8pLbg1jxbgzZRFuqAQ6z8sYnQ/viewform
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-25-april-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2JYHDvg6F63AMOzZjNLW-E4dw1vIOrgeKTzoZtSpHwGRXVQ/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wF-Nvagxq7ctKdwh6r-9aVSo1nPca_ApE3vMsCEUPIk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mp3m9FABskG_pSDvdd6Mu1ns9halRtJ0/view?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/aai-ooi-oei
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


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Rekenen:  
Rekengroep juf Sinne 
1) Maaltafels  
 
- Oefen hier de maaltafel 
van 3  
- Maak hier de tempotoets 
over de maaltafel van 2. 
Volg dit stappenplan. 
Ga naar de website.  
(Log eerst in!) 
Klik hier voor je 
gebruikersnaam en 
wachtwoord.  
 
2) Getallenkennis tot 1000 
 
- Maak deze oefening  
- Druk uit deze bundel 
pagina 46 (eerste pagina) 
af en vul in op papier.  
- Druk dit werkblad af en 
maak het op papier.  

Leuke magjes: 
- 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 en stuur hem door 
via mail naar juf Sinne. 
- 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 Sinne.  
- 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  

Heb je vraagjes voor 
de juf? Of wil je graag 
iets vertellen? Schrijf 
het op en zeg het 
straks in de Praatbox. 
! Belangrijk: Leg je 
kleurenmonster klaar, 
zodat we dit straks 
aan elkaar kunnen 
tonen.  
 

Leuke magjes: 
- 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 en stuur hem door 
via mail naar juf Sinne. 
- 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 Sinne.  
- 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  

Heb je vraagjes voor de juf? Of wil 
je graag iets vertellen? Schrijf het 
op en zeg het straks in de 
Praatbox. 
 

Taal 
- Maak deze 
luisteroefening 
- Hier vind je de extra 
opdracht. 

PRAATBOX 
14u30 - 15u  

PRAATBOX 
14u30 - 15u 

 

Taal  
Creatief schrijven  
Open deze link.  
Lees de opdracht volledig. 
Doe enkel stap 1!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckE4TGWlQHdHK8JlqDsJkR67qsfacaYCYRJywYSb3GuhRyQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1HV32vZ50X5vM-yRwiiXd02oRsjkwiPVeim0OPfEFHLA/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/
https://docs.google.com/document/d/1ggzNcbqMlxukMPVZNCKawQ_x5l80g5fb1nTVTUelWts/edit?usp=sharing
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/2/0/0/e/naar%20het%20volgende%20tiental.htm
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3372220/Oefenbundels/zoWISo/zowiso_lj2_oefenbundel_basis_week13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1MLHE9mr_zCBA4hNi4pmXhxzUynpurirGcB2tFXuetHg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WdkPanzrPvA
https://www.youtube.com/watch?v=WdkPanzrPvA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkI0L_DEcr36gYGoV_887ryPrnwa7nEgb4OoLQwkOAG8bXQg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1_wPLZzxMq4oqqTy-06WXD-b0PwsTsXnI/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://www.donboscohallebulo.com/juf-heidi--juf-sinne-va
https://docs.google.com/document/d/1wF-Nvagxq7ctKdwh6r-9aVSo1nPca_ApE3vMsCEUPIk/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : Juf Sinne  

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

http://www.pixabay.com/

