
 

 

 

Weekplanning van 15 tot 19 juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 

 

 

DINSDAG 

 

 

WOENSDAG 

 

 

DONDERDAG 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lesdag op school 
 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, … 
vul de leesbingo aan. 
 
 

NEDERLANDS : 
GROEP 2 :  
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel) 
 
online oefening 1: 
de letter eu film 1  
                      film 2 
 
online oefening 2 : 
lees de letters kern 4 
zie online + bundel  
 
online oefening 3 : 
in welk plaatje hoor je 
de eu-klank ?  
 
In werkbundel : 
*p 2 : zoek het woord  
 ‘reus’ in alle zinnen en 

NEDERLANDS GROEP 2 
14u - 14u30 :Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------ 
GROEP 1 : 
In werkboek 7 
* p27: duid het juiste 
   woord aan en schrijf  
   het erboven!  
*p 28: kijk goed naar  
  de prent. lees de drie  
  woorden. lees de zin. 
  duid aan en vul in!  
 
 
 
 
 

WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Rekenverhalen 

* Oefenbundel 6: 

Optellen tot 5 

* Oefenbundel 6: 

Aftrekken tot 5 

* Digitaal oefenen 

* Groene en oranje 

rekenkaartjes oefenen 

------------------------------- 
groep 2  :  
online oefening 1 :  
+tot 20  
online oefening 2 :  
-tot 20 
online oefening 3 :  
maak er een som bij  
 
 

9u30 - 10u : praatbox 
Dagboek gevoelens 
(zie bundel en online) 

 
------------------------------ 
NEDERLANDS : 
GROEP 2 :  
online oefening 1 : 
lees en schrijf 
woorden kern 4  
 
online oefening 2 : 
welk woord hoort bij 
het plaatje ? 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Gyrm2Mx0Q1Nti1-qeBroqaxYqEWGPDv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://youtu.be/DSEYgwxu0Ak
https://youtu.be/2fqp6zM62Kk
https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2016/10/Letters-Ster-kern-4.pdf
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-eu/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-eu/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://learningapps.org/5819300
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/erbijsommen/erbij-tot-en-met-20/erbijsommen-tot-20-met-afbeeldingen-en-getallen
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/erafsommen/eraf-tot-en-met-20/erafsommen-tot-en-met-20-met-afbeeldingen-en-getallen
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/erbijsommen/erbij-tot-en-met-20/maak-er-een-som-bij
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://drive.google.com/drive/folders/1KAOroyqUrH2XJipl9yPVD4KEuyKf4EeL?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHHkMZLx4m6aOnomEY3u0Wo3KNOVCg3S/view?usp=sharing
https://youtu.be/6KQ0gozbF2g
https://youtu.be/6KQ0gozbF2g
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/flitsen/welk-woord-hoort-bij-het-plaatje/oefening-5-mkmm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/flitsen/welk-woord-hoort-bij-het-plaatje/oefening-5-mkmm


 

 

 

Weekplanning van 15 tot 19 juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 
 
 
 
Voormiddag 

  duid aan.  
*lees de vraagjes en  
  kruis aan. 
*p. 4 : kijk naar het  
  woord en duid het  
  juiste woord aan. 
------------------------------- 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
GK t.e.m. 10: Meer en 

minder  * Filmpje 

* Oefenbundel 6:  

   Pannenkoeken 

* Oefenbundel 6:  

   Op de markt 

------------------------------ 
groep 2 :  
SPLITSEN tot 10 
online oefening 1 : 
splitsen tot 10 deel 1 
 

online oefening 1 : 
letters flitsen 
online oefening 2 : 
welk plaatje hoort bij 
het woord?  
------------------------------ 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Splitsen t.e.m 5 uit het 

hoofd 

* Splitskaarten 

oefenen 

* Oefenbundel 6: 

Splitsingen t.e.m. 5 

(uit het hoofd) 

* Digitaal oefenen 

------------------------------- 

GROEP 2 

In werkboek 5 : les 7 
Wisse oefent p 12 - 13 
*nr 1. vul de getallen- 
  lijn tot 20 aan. 

In werkboek 5 
les 5 : +en- tot 20 : 
p. 8 en 9 
------------------------------- 
groep 1 : juf Christel 
Wisse springt heen en 

terug 

filmpje 

Oefenen op de 

werkblaadjes. 

------------------------------- 

NEDERLANDS : 
GROEP 2 : lezen van 
woorden met eu 
 
filmpje  : schrijf eu 
+oefenblad bundel 
 
In werkbundel 
p. 1 : zoek de letter eu 
en schrijf op. 

online oefening 3 : 
lees de woorden 
 
In werkbundel 
*p.3 : zoek de 
  middelste klank en 
   vul aan. 
*p. 5 :  : zoek de 
letters 
  en schrijf het woord 
  dat past bij de prent. 
----------------------------- 
GROEP 1 : 
In werkboek 7 : 
p29 - schrijf het woord 
p30 - lees elke zin en 
duid de juiste aan.  
 
online oefening 1 :  
 lees en begrijp 
woorden met NG  
 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://vimeo.com/105217336
https://www.jmonline.nl/index.php?id=15&g=groep3&v=Rekenen&s=Splitsen&o=1&m=1
https://youtu.be/AQA_1ZFGlGQ
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-5-mkmm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-5-mkmm
https://learningapps.org/view5827795
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://www.loom.com/share/a402c2370fa34570a928c7021d2a3af4
https://drive.google.com/file/d/1eHHkMZLx4m6aOnomEY3u0Wo3KNOVCg3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uq6XZl8LXJh13Ip9QqnZe6JCpFcIOzJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uq6XZl8LXJh13Ip9QqnZe6JCpFcIOzJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vbl3dj_zRhZ6bjxe9FkRyF1qQj2bcU_5/view?usp=sharing
https://youtu.be/YtJnL8oJ3cs
https://danielbilliau.classy.be/website1/html5/oef20/index.html
https://danielbilliau.classy.be/website1/html5/oef20/index.html
https://danielbilliau.classy.be/website1/html5/oef20/index.html
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Klas : TE 

 

Voormiddag 

 online oefening 2 : 
splitsen tot 10 deel 2 
online oefening 3 : 
welke splitsing hoort 
erbij ? 
 
Bussommen tot 10 
(zie bundel en online) 
 
Magje : spel : sterren 
splitsen 
------------------------------
groep 1 : juf Christel 
Wisse oefent 

filmpje 

ZOWISO 2 lj werkboek 

2 les 17 

 

 
 
 

*nr 2 : zoek het juiste 
  getal op de getallen- 
  lijn. 
*nr 3 ,4 en 5  

  (herhaling oef blok 4) 

 

les 10 Wisse oefent  

p 18 en 19 

*nr 1 : vul de helft 

aan. 

*nr 2 en 4 : vul aan. 

 

online oefening 1 : 

welk getal ontbreekt ? 

 

online oefening 2 :  

hoeveel kralen tel je ? 
 
online oefening 3: 
ballonnen prikken 
 

online oefening 1 : 
in welk woord hoor je 
de eu-klank ? 
 
online oefening 2 : 
maak het woord af 
------------------------------- 
GROEP 1 :  
veilig en vlot 
ringboekje 
*lees en oefen p 9-10 
* magje: de woordjes 
   overschrijven of  
   dictee.  
 
online oefening 1 :  
luister, kijk en typ de 
woorden met twee 
staartjes na  

WO :  WATER 
opdrachten in bundel : 
*Wij hebben altijd 
  water nodig. 
  Geef eerst de rondjes 
  bovenaan een kleur. 
 
Kleur daarna de 
rondjes die je doen 
denken aan :  
*water voor eten en  
  drinken. 
*water om je te  
  wassen. 
*water om schoon te 
  maken. 
*water om te spelen. 
 
film : drinkwater  
 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

https://www.jmonline.nl/index.php?id=25&g=groep3&v=Rekenen&s=Splitsen&o=1&m=2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/vul-het-splitsschema-in/welke-splitsing-hoort-erbij-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/vul-het-splitsschema-in/welke-splitsing-hoort-erbij-2
https://drive.google.com/file/d/16pL3hJpKoYG-a6bp4LbLvRaAZ0WSJrNs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8LNfAnX1mdwogFl7sa0WOa0hl3Cma-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8LNfAnX1mdwogFl7sa0WOa0hl3Cma-g/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.loom.com/share/54a658e6fc094e5ba68a809b3856b681
https://www.jmonline.nl/index.php?id=242&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=2&m=2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-5/hoeveel-kralen-tel-je
https://www.computermeester.be/ballonnen-prikken-optellen-aftrekken-tot-10.htm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-eu/in-welk-woord-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-eu/in-welk-woord-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-eu/maak-het-woord-af
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-2-kijken-en-luisteren-mkmm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-2-kijken-en-luisteren-mkmm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-2-kijken-en-luisteren-mkmm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-2-kijken-en-luisteren-mkmm
https://youtu.be/7QJuEipgpmE


 

 

 

Weekplanning van 15 tot 19 juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 

 

 

groep 1 : juf Christel 
Wisse springt heen en 

terug. 

filmpje 

ZOWISO 2 lj werkboek 

2 les 18 

 
 

*Zoveel drinkwater 
  Op 1 dag gebruikt  
  ieder van ons 40 
  flessen water. 
  -Kleur de flessen 
   in de goede kleur. 
 
  -Welke flessen kan je 
   vervangen door  
   regenwater in plaats 
   van drinkwater ?  

 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 
 

MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 
 
 
 

WO :  WATER 
opdrachten in bundel : 
film 1  : regen 
 *door regen en wind : 
   kijk goed naar de 
   prenten en zet er het  
   juiste cijfer bij . 
 
 *nat en droog :  
   wat nat is kleur je  
   blauw, wat droog is,  
    rood. 

 
 

WO :  WATER 
opdrachten in bundel : 
film : zit er water in 
een watertoren ? 
 
*toepassing taal : 
  schrijf het woord op. 
  Zoek het goede rijm- 
  woord bij elke boot. 
film : waarvoor 
gebruik je iedere dag 
water ?  

Muzische vorming :  
juf Veerle 
Een dino met juf draak 

 
 

https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://www.loom.com/share/410f2dde2ada4a33bb3e90939c40fdd9
https://youtu.be/7xNY-00H4eU
https://youtu.be/GejnUv9EMgo
https://youtu.be/GejnUv9EMgo
https://youtu.be/gL0E9mkYfiI
https://youtu.be/gL0E9mkYfiI
https://youtu.be/gL0E9mkYfiI
https://drive.google.com/file/d/1L0hcGxmdOfjTJA05p_RriEv3Fne4CaOT/view?usp=sharing_eil&ts=5ee0e4a7
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Klas : TE 

 

 
 
 

 

*vul het waterpas-  
  poort aan : 
  kleur elke dag  
  hoeveel glaasjes je  
  gedronken hebt. 

 

*WATER : soms is 
   water rustig, soms is  
   water wild. 
   Teken het water in 
   elke prent. 
*water geeft leven : 
  teken. 
film : hoeveel water 
heb je nodig ? 
 
*vul het waterpas-  
  poort aan : 
  kleur elke dag  
  hoeveel glaasjes je  
  gedronken hebt. 
------------------------------- 
NEDERLANDS GROEP 1 
14u - 14u30: Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Marijke  
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------- 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, ... 
vul de leesbingo aan 

*water, wat doe ik  
  ermee ? vertel. 
*wat ben je zonder 
  water ? 
  kleur het rondje  
  blauw als er er water  
  voor nodig hebt. 
 
*water gebruik je elke 
  dag. Weet je ook 
  waarvoor ? Geef elk  
  rondje een andere  
  kleur en kijk dan  
  goed naar elke prent  
  en kleur waarvoor je 
  water gebruikt.  
 
*vul het waterpas-  
  poort aan : 
  kleur elke dag  
  hoeveel glaasjes je  
  gedronken hebt. 

 
 
MAGJES : zie 
werkbundel  

 

Magje van juf Kathie: 
knopen en strikken 

 
*vul het waterpas-  
  poort aan : 
  kleur elke dag  
  hoeveel glaasjes je  
  gedronken hebt. 
 

 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, … 
vul de leesbingo aan. 

https://youtu.be/Is21t-ZHJ20
https://youtu.be/Is21t-ZHJ20
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://drive.google.com/file/d/1Gyrm2Mx0Q1Nti1-qeBroqaxYqEWGPDv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ScjejhIE5pkYJ9s-9kjCQf_O7R6KtkKf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gyrm2Mx0Q1Nti1-qeBroqaxYqEWGPDv0/view?usp=sharing
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Klas : TE 

 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 GROEP 1 : Konijnen                                               GROEP 2 :  tijgers                                                                            NEDERLANDS  

 bij juf Marijke                                                           bij juf Ann TE 

 GROEP 1 : Konijnen                                               GROEP 2 :  tijgers                          GROEP 3 : cavia’s                     WISKUNDE  

  bij juf Christel                                                         bij juf Ann                                        bij juf Willeke 

  

http://www.pixabay.com/

