
Weekplanning 1 juni – 5 juni 2020 
                                                         à derde leerjaar/week 7 

 
 
Dag sloebers van het derde leerjaar, 
 
Nog een beetje geduld en dan is het eindelijk aan jullie om terug te starten! 
We tellen af om jullie allemaal terug te zien… 
Toch zijn er nog drie dagjes pre-teaching voor jullie die jullie hopelijk nog vol goede moed gaan 
aanpakken. 
Tot gauw ! 
De juffen 
 
 

Maandag 1 juni: Pinkstermaandag 
 
Dinsdag 2 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1.  Bekijk het woordje van de juffen. Hoe gaat het met jullie ?   
2. Videoles 

wiskunde 
Blok 7, les 18 : Cijferen : delen met rest 
Bekijk het filmpje van de juf en maak daarna de oefeningen in je 
rekenschrift blok 7 p.63-66 oef.1,2,3 en 4 
 

 

3. Videoles 
spelling 

Thema 8, les 12 : woorden als erbij en trouwen (deel 1) : 
Bekijk eerst het filmpje op de website van de school. 
Lees de spellingweters 22 + 23 en de tekst op p. 129. Het ei-lied en het 
au-lied kan je beluisteren op het Bingeleiland bij ‘liedjes’. Leg  de 
liedjesteksten op p.130 en 131 erbij om mee te volgen. 
Maak nu de oefeningen in je spellingschrift p.91+ 92 
 

 

4. Digitale taak Bingeltaak :  
De bingeltaak staat heel de week tot vrijdag online. Hierop staat o.a. 
herhaling spelling en dicteetjes. Veel succes ! 

 

5. Kwartierlezen Lees 15 minuten.  
 
Woensdag 3 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Zelfstandige les 

wiskunde 
Blok 7, les 17 : tabellen en blokdiagrammen 
Bekijk telkens aandachtig de tabel of de diagram en beantwoord daarna 
de vragen. Dit staat in je rekenschrift blok 7 op p.59-62 oef.1,2,3 en 4. 
 

 

2. Zelfstandig werk 
spelling + 
audioles 

Thema 8, les 12 : woorden net als erbij en trouwen (deel 2) : 
Maak in je spellingschrift de oefeningen op p. 93 en 94. 
Het dictee bij oef. 7 staat op het audiofilmpje op de website. 
Vraag aan mama of papa om het dictee te verbeteren. 
 

 

3. Zelfstandig werk 
taal 

Thema 9, les 4 :’Brutus is liever alleen’ (deel 2) : 
Om het verhaal op te frissen lees je eerst fragment B op p. 101 opnieuw. 
Doe dat hardop ! 
Dan werk je verder de opdrachten af op p. 102 t.e.m. p. 105. 
Bij het beantwoorden let je ook op het plaatsen van hoofdletters en 
leestekens. 
 

 

4. Kwartierlezen Lees 15 minuten voor aan papa, mama, broer of zus.  



 
Donderdag 4 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Zelfstandig werk 

wiskunde 
Blok 7 : herhalingsles 
Maak zelfstandig de weer- en/of meer-oefeningen in je rekenschrift blok 7 
op p.46-53. Vergeet jezelf niet te controleren met de correctiesleutel ! 
 

 

2. Audioles schrift  Schrijfles Karakter : blok 2, les 7 ‘De Donzige Duif ‘. 
Beluister het verhaal op de website en maak de oefeningen op p.32-33. 
Werk netjes, verzorg de hoofdletters en schrijf bij voorkeur met vulpen. 
Let op een goede pengreep en schrijfhouding. 
 

 
 

3. Zelfstandig werk 
taal 

Thema 9, les 7 : Alles over woorden op een rij. 
Taalschrift C p.112 t.e.m. 117. 
Dit is een herhalingsles. 
Om deze oefeningen te kunnen maken, is het heel belangrijk dat je eerst 
de spellingweters  leest en dan pas aan de oefeningen begint !! 
Bij twijfel nog eens de spellingweters raadplegen. 
Veel succes ! 
Benieuwd hoe je gewerkt hebt ? Verbeter de oefeningen zorgvuldig met 
groene balpen.  
 

 

4. Kwartierlezen Lees 15 minuten in een boek.  
 

 
 

Jarigen van de week : 
9 super-digi-kusjes voor jullie ! 

   
An-Céline 2 juni ! 

Lore 4 juni ! 
 

Vrijdag 5 juni : heropstart school ! 
              


