
 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april  (THEMA LENTE)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 

 

 

DINSDAG 

 

 

WOENSDA
G 

 

 

DONDERDA
G 

 

 

VRIJDAG 

 

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 

 
NEDERLANDS/ 
WERO:  
spreken en 
luisteren: 
 
Verhaal thema 
‘Lente’: Musti en de 
zoemende bloem. 
+ vragen in 
werkbundel 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
werkbundel: 
Doe-opdracht van juf 
Christel: 
Rol en turf  

 
WISKUNDE: 
Getallen: 
 
werkbundel: 
Doe-opdracht van juf 
Christel: 
De tafel dekken en 
tellen 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
groep 1+2 
online oefening 
Tel de kinderen in 
bus 
 
groep 3:  
online oefening  
kaartspel van 1 tot 5 

 
Praatbox 9u tot 9.45 
Introductie 
gevoelensdagboek 
 
WERO: 
Bekijk 
Powerpoint 
lentebloemen  
 

 
NEDERLANDS:  
schrijven:  
 
werkbundel: 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel + 
Doe-opdracht van juf 
Kathie: 

 
LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
versje ‘Het is lente!’  

 
NEDERLANDS: 
visueel: 
 
werkbundel: 

 
WERO: 
Lentewandeling met 
Doe-opdracht: 
een boeket bloemen 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy0ccihm-u0&list=PLkwExLyG9XlBxssBKkQBaDwxvQ7BwGPkz&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Fy0ccihm-u0&list=PLkwExLyG9XlBxssBKkQBaDwxvQ7BwGPkz&index=9
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/getallen/tellen-tot-en-met-10/tel-de-kinderen-in-de-bus
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/getallen/tellen-tot-en-met-10/tel-de-kinderen-in-de-bus
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/getallen/tellen-tot-en-met-10/tel-de-kinderen-in-de-bus
https://www.wai-not.be/page/article/4489/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4489/4663
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://docs.google.com/presentation/d/1oxTOQCGpjURjeUFppeJI0rqlg40A5BGkQTrBRec5vys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oxTOQCGpjURjeUFppeJI0rqlg40A5BGkQTrBRec5vys/edit?usp=sharing
https://content.kleuteridee.nl/lente/Lenteversje%20voor%20kleuters%2C%20kleuteridee.nl%20%2C%20thema%20lente%2C%20free%20printable.pdf


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april  (THEMA LENTE)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
wb bloem in 
stippellijnen 
overtrekken 
 

WIE KAN DEZE 
TRUCJES?  
 

(zie ook 
werkbundel)  
 
 
 

wb1 Zoek de 
schaduw  
wb2 Zoek de 
schaduw  
 

zie opdracht in 
powerpoint 
lentebloemen 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
Praatbox 14u tot 
14.45 
 
 

NEDERLANDS:  
Aanvankelijk lezen 
en schrijven 
via praatbox: 
13.00 
groep 1: juf Marijke 
13.30 
groep 2: juf Marijke 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
 
Schrijven: 
groep 3: 
oefenmap:  
naam schrijven  

  
Mag- taak:  
zie werkbundel  

 
Mag- taak:  
zie werkbundel + 
Doe-opdracht van juf 
Kathie: 
MAAK ZELF JE 
SPEL 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen 
en schrijven: 
groep 1:  
letter- en 
woordkaartjes kern 1 
oefenen 
 
groep 2:  

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen 
en schrijven : 
groep 1:  
lezen in geel 
leesboekje - ik lees 
na PEN  
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen 
en schrijven  
groep 1:  
letters schrijven in 
lettermap (van kern 
1) 
 
groep 2:  

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen 
en schrijven: 
groep 1:  
lezen in leesboekje 
VLL  
 
groep 2: 

https://drive.google.com/file/d/1NXnWW4Cx4aCnaGzyUI6-9w-JfkW1FgAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXnWW4Cx4aCnaGzyUI6-9w-JfkW1FgAO/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://drive.google.com/file/d/1xXrX4G_P3_IP05QhQY0uvOHegJj8Z5vS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xXrX4G_P3_IP05QhQY0uvOHegJj8Z5vS/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april  (THEMA LENTE)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
letter- en 
woordkaartjes m en r 
oefenen 
 

groep 2: Zoek 
speelgoed met m/ 
zoek speelgoed met 
v. Verzamel en maak 
een foto.  
 
 

letters schrijven in 
lettermap (m en r)  
groep3: alle 
schrijfpatronen 
reuzegroot+piepklein  

werkblad uit kern 1 
na letter (na m en v)  
 
groep 3:ogen 
toe!alle 
schrijfpatronen 
reuzegroot+piepklein 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

https://drive.google.com/file/d/1WO0j_iBAweZ2p3uimGbazJ-hab-hDDM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WO0j_iBAweZ2p3uimGbazJ-hab-hDDM9/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

