
 

 

 

Weekplanning van 18 tot 22 mei 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 u - 10u30 : Praatbox  
(start week + onthaal) 
 
vul de thuiswerk- 
bingo aan : wat doe ik 
vandaag ?  
------------------------------- 
NEDERLANDS  
GROEP 1 EN 2 : 
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel) 
 
groep 2 :  
online oefening 1: 
de letter o film 1  
                    film 2 
 
online oefening 2 :  
letters flitsen kern 4 

NEDERLANDS GROEP 1 
10u - 10u30 Praatbox 
lezen en schrijven met 
juf Marijke 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------  
GROEP 2 : lezen  van 
woorden met o  
 
filmpje 1 : schrijf w 
+ zie oefenblad bundel 
 
filmpje 2 : schrijf o  
+ zie oefenblad bundel 
 
In werkboek 4 : 
p. 15  : zoek de letter o 
en schrijf op. 
p.17 : vul aan o of oo 

NEDERLANDS GROEP 2 
10u - 10u30 Praatbox 
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------ 
GROEP 1 : lezen van 
woorden en zinnen 
met hoofdletters 
 
In werkboek 7 : 
p 27 : zoek het juiste 
woord bij de prent en 
schrijf het woord erbij. 
 
p 28 : zoek het woord 
dat in de zin past en 
schrijf over. Kijk goed 
naar de prent. 

 
     Hemelvaart :  
 
        Vrije dag  
  
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
 
vul aan : leesbingo 

 
         Vrije dag  
 
 
 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
 
vul aan : leesbingo 

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/1XVjwbJczyRCUo5C68Dpwd4GduQVqONQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XVjwbJczyRCUo5C68Dpwd4GduQVqONQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://youtu.be/C9Uiaw_mWZs
https://youtu.be/epIEt87ybgo
https://youtu.be/AQA_1ZFGlGQ
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/1eHHkMZLx4m6aOnomEY3u0Wo3KNOVCg3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHHkMZLx4m6aOnomEY3u0Wo3KNOVCg3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NwOkseP323tb8ZFoEVthDaI-9pwoP0xN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129uw03K_HfVrrg-YZHtlYoBOLmCERkLr/view?usp=sharing
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/1j0ePLSbSYhii8DzRLJ_kJcfdPY-bjim3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0ePLSbSYhii8DzRLJ_kJcfdPY-bjim3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0ePLSbSYhii8DzRLJ_kJcfdPY-bjim3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IokJYJHjQ-bP7gKpSNexQseD_iKf94Ax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IokJYJHjQ-bP7gKpSNexQseD_iKf94Ax/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 18 tot 22 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voormiddag 

 
In werkboek 4 :  
* p 16 : kleur bos in de  
   zin en zoek de prent 
   die bij de zin past. 
 
*p 19 en 21  : lees de  
  woorden en zinnen  
  en duid aan. 
------------------------------- 
groep 1 :  
online oefening 1 :  
letters flitsen kern 7   
 
online oefening 2 :  
film 1 : wat zijn 
hoofdletters ?  
 
film 2 : hoofdletters 

 

p.20 : omcirkel de 
letters aan en schrijf 
het woord bij de 
prent. 
 
online oefening : 
kern 4 : in welk plaatje 
hoor je de o-klank. 
 ----------------------------- 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
 

Bewerkingen: 

Optellen t.e.m. 5 met 

materiaal 

* Oefenbundel 4:  

   Optellen t.e.m. 5  

* Digitaal oefenen 
 

 
 

p 29 : schrijf de 
woorden bij de prent. 
 
p 30 : duid de juiste zin 
aan die past bij de 
prent. 
 
online oefening : 
kern 7 : zoek het 
woord bij de prent 
------------------------------- 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
online oefening 1 :  
getallenlijn tot 10 
 
online oefening 2 : 
vul de getallen aan in 
de getallenlijn tot 10 
in werkbundel : 
*vul de getallenlijn tot 
  10 aan. 
*zoek de buurgetallen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 
 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

https://youtu.be/KieUxGM-fbM
https://youtu.be/6X6suiJ_qGA
https://youtu.be/6X6suiJ_qGA
https://youtu.be/sZdqbW37CS8
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/klanken/oefenen-met-o/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/klanken/oefenen-met-o/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://forms.gle/Er7x1md7fHW3zy3H8
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/welk-woord-hoort-bij-het-plaatje/oefening-5-mkmm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/welk-woord-hoort-bij-het-plaatje/oefening-5-mkmm
https://www.jmonline.nl/index.php?id=15&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=1
https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=3
https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=3
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Klas : TE 

 

Voormiddag 

 
In werkboek 7 :  
* p 7 : zoek de juiste  
   letter die past bij de  
   hoofdletter. 
 
* p 8 : zoek de naam :  
   van wie is de pet? 
   van wie is de stoel ? 
 

 

 
WISKUNDE :  
groep 2 :  
online oefening   : 
splitsen tot 10 
+ oefenblad in bundel 
 
online oefening 2 : 
bewerkingen tot 10 
+ oefenblad in bundel 
------------------------------ 
groep 1 : juf Christel 
online oefening 1 : 
getallenlijn tot 30 
 
online oefening 2 : 
vul de getallen aan in 
de getallenlijn tot 30 
+oefenblad bundel 

 
WISKUNDE 
groep 2 :  
online oefening 1 : 
getallenlijn tot 20 
 
online oefening 2 :  
vul de getallen aan in 
de getallenlijn tot 20 
 
in werkbundel : 
*vul de buurgetallen 
in *zoek het grootste  
  getal.  
*vul de getallenlijn tot 
    20 aan. 
----------------------------- 
groep 1 : juf Christel 
Uitleg: Juf Christel 
online oefening : 
GETALLEN TOT 50 
+oefenblad bundel 

  

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=1ADC860BA7D6647EA5321ADC860BA7D6647EA532&shtp=GetUrl&shid=3117328b-9b2c-47d6-9df3-1a9ca3de966e&form=VDSHOT&shth=OSH.wvXP9US50y5UYH6EK04FLQ
https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/mysterypictures_math_eduspel.htm
https://www.jmonline.nl/index.php?id=143&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=3&m=1
https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=3
https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=1&m=3
https://www.jmonline.nl/index.php?id=142&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=2&m=1
https://www.jmonline.nl/index.php?id=342&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=2&m=3
https://www.jmonline.nl/index.php?id=342&g=groep3&v=Rekenen&s=Getallenlijn&o=2&m=3
https://drive.google.com/file/d/1a_uLVgNnDgXDk3s2wy-Gwfzld4R4AGHn/view?usp=sharing
https://forms.gle/YuwWCkbEyoBrZrhw8
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Klas : TE 

 

 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Namiddag 

 
 
 

 

WO : piraten 
film 1 : piratenfilm  
film 2 :kijk naar deze 
piratenboot 

 
opdrachten in bundel 
thema piraten : 
p. 1 : het schip van de 
piraten (kijk goed en 
vul aan ).  
p.2 : doe-opdracht : 
storm op zee : knip de 
plaatjes uit en plak ze 
op de zee 
 
MAGJES : werkbundel 

   

Godsdienst :  
film :  bijbelverhaal : 
Hemelvaart  

 
lied : ik moet weggaan  
kleurprent : 
Hemelvaart  
 
Magje van juf Kathie: 
doe thuis de  
dierenwandeling 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/CznVFkBxBr8
https://youtu.be/TltLsKAjxmA
https://youtu.be/TltLsKAjxmA
https://youtu.be/2lj4EksxNzw
https://youtu.be/2lj4EksxNzw
https://youtu.be/56-V8t18v_Q
https://drive.google.com/file/d/15c7f-ijDbCYuzzosbaag8xMHQsTLhroL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15c7f-ijDbCYuzzosbaag8xMHQsTLhroL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHYutTrg4V-BR1aOeEarPT-xryagwBd7/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/

