
 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 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) 
 
 
------------------------------- 
NEDERLANDS  
GROEP 1 EN 2 : 
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel 
en online) 
 
groep 2 : online 
oefening letters lezen 
 
groep 1 : online 
oefening letters lezen 
 

NEDERLANDS GROEP 1 
10u - 10u30 Praatbox 
lezen en schrijven met 
juf Marijke 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
GROEP 2 : lezen en 
schrijven kern 3 deel 1 
en deel 2  :  zie 
SCHRIJFBLAD woorden 
online oefening letters 
en woorden lezen 
------------------------------- 
WISKUNDE : groep 3 :  
bewerkingen +0, + 1 
sommen 
video : het 
plustekengroene + 
kaartjes oefenen  

NEDERLANDS GROEP 2 
10u - 10u30 Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
GROEP 1 : lezen en 
schrijven kern 5 en 
kern 6  (zie SCHRIJF- 
BLAD woorden ) 
online oefening letters 
en woorden lezen 
------------------------------ 
WISKUNDE : groep 3: 
getalbeelden tot 10 : 
zie bundel 2 GK tot 10 
 
video : getalbeeld 
oefenen 
 

WISKUNDE  Meten : 
naar de winkel (zie 
bundel of online) 
groep 3 : munten en 
briefjes tot 10 euro 
groep 2 : munten en 
briefjes tot 12 euro 
groep 1 : munten en 
briefjes tot 20 euro 
 
groep 1, en en 3 : ik 
betalen tot 10/12/20 
euro (zie bundel of 
online) 
------------------------------
Leren leren /techniek:  
proefje uitvoeren 
volgens stappenplan 
GEHEIMSCHRIFT 
(zie bundel/online) 

10u - 10u30 : Praatbox 
Dagboek gevoelens 
(zie bundel en online) 
------------------------------
WO : speurtocht : 
maak een lente- 
wandeling samen met 
mama of papa en 
zoek! (zie bundel of 
online) 
 

 
Duid aan wat je op je 
wandeling kan vinden. 
 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekip&wrd_a=juf%20ann%20TE&wrd_b=halle&wrd_c=kip
https://drive.google.com/file/d/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://youtu.be/Vq_Dub4cI3E
https://youtu.be/Vq_Dub4cI3E
https://youtu.be/4rqylyGXzgY
https://youtu.be/4rqylyGXzgY
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekip&wrd_a=juf%20ann%20TE&wrd_b=halle&wrd_c=kip
https://drive.google.com/file/d/1XuINz-0Q16UR0GrqxFz12J341tVsiCKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-CqeXdlWnLJ3yuPAh43rYZ_N2HrBAoab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://youtu.be/MxDu1_coppQ
https://youtu.be/MxDu1_coppQ
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/het-plusteken-optellen-tot-5-manier-2-met-lineair-getalbeeld
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/het-plusteken-optellen-tot-5-manier-2-met-lineair-getalbeeld
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekip&wrd_a=juf%20ann%20TE&wrd_b=halle&wrd_c=kip
https://drive.google.com/file/d/1iBAr5qBA7ul7UomAvi9X6uWoVqQ-RaDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKYYykYn8qRhMwUOZke7Y1pP-Y6tSk0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://youtu.be/4rqylyGXzgY
https://youtu.be/4rqylyGXzgY
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/lineair-getalbeeld-tot-10-inoefenen-bolletjes-met-kader
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/lineair-getalbeeld-tot-10-inoefenen-bolletjes-met-kader
https://drive.google.com/file/d/1FfLinZBCBiSJiJDqP1mrO7B0WSjZ3h7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FfLinZBCBiSJiJDqP1mrO7B0WSjZ3h7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBdMhncliguBNSKg6UQtTrBgTR4gclZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBdMhncliguBNSKg6UQtTrBgTR4gclZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBdMhncliguBNSKg6UQtTrBgTR4gclZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6QLrmuwsiKNkPI7049dlGtXJbfAVWFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6QLrmuwsiKNkPI7049dlGtXJbfAVWFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qs55PKd8QwSHVz8ZDT7SxON6VmXiFrpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qs55PKd8QwSHVz8ZDT7SxON6VmXiFrpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBenOStoZBZzTkvYm_QvsLI4-Ne89_kX/view?usp=sharing
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekip&wrd_a=juf%20ann%20TE&wrd_b=halle&wrd_c=kip
https://drive.google.com/drive/folders/1KAOroyqUrH2XJipl9yPVD4KEuyKf4EeL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i7hpRCP_05dAQNBrxk3xNe31vNPAeP0E?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 
 

Voormiddag 

 
 
 
 

 

online oefening : +o, 
+1 sommen 
 
groep 2 : getallenlijn 
tot 20 (zie bundel) 
online oefening  : 
getallenlijn tot 20 
 
groep 1 : getallenlijn 
tot 30 (zie bundel) 
online oefening : 
getallen tot 30 

online oefening : 
getalbeelden  
 
groep 1 en 2 : 
online oefening ; 
maak samen 10 ! 
 
 

OF molentje maken 1 
en 2:zie bundel/online 
PS. kleef het witte 
blad op het molentje 
voor stevigheid !) 

 

magje : online 
oefening : 
bloemenmaker 
 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 
 

VRIJDAG 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 

WO : bekijken van film 
over de lente 
Los de vraagjes op (zie 
bundel of online ) 
 

 

Schrift : 
schrijfhand van je 
knuffel 
 

 
 

 
 

GODSDIENST : het 
verhaal van Zacheüs in 
legoblokjes  
 
MAGJE = kleurplaat 
bijbelverhaal  
(zie werkbundel 
of online) 
 
 

Magje van juf Kathie : 
Wie kan deze trucjes? 
(zie werkbundel of 
online) 
 

 

https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/4pory3
https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/4pory3
https://www.rekenenoefenen.be/getallenlijn-tot-20.html
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/getallenlijn/getallen-verbinden-op-de-getallenlijn-tm-30
https://www.computermeester.be/lineaire-getalbeelden-herkennen.htm
https://www.computermeester.be/lineaire-getalbeelden-herkennen.htm
https://youtu.be/Q8hzCA-SK70
https://drive.google.com/file/d/1c0_LOiH8fA6YT0wtbmaevSu3eXDu52zx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TIRl6pf3j2GkNDsjkNLQgE3deObvgpB1/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/bloemenmaker.htm
https://schooltv.nl/video/hoe-weet-je-dat-het-lente-wordt-dag-winter-hallo-voorjaar/#q=lente
https://schooltv.nl/video/hoe-weet-je-dat-het-lente-wordt-dag-winter-hallo-voorjaar/#q=lente
https://drive.google.com/file/d/1iZ0BL_-imkELNeDQd5EAwW25CGhY7Hh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2PeOijhhl3qAt7feOcueg9-rYMX09vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2PeOijhhl3qAt7feOcueg9-rYMX09vR/view?usp=sharing
https://youtu.be/pMzw0fm_JEo?list=PLquvaJIlgquiax1lQmefMsCbyyg_PCix5
https://youtu.be/pMzw0fm_JEo?list=PLquvaJIlgquiax1lQmefMsCbyyg_PCix5
https://youtu.be/pMzw0fm_JEo?list=PLquvaJIlgquiax1lQmefMsCbyyg_PCix5
https://drive.google.com/file/d/14rtbysuqeFmdACxUdNijML1dRZavLOBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14rtbysuqeFmdACxUdNijML1dRZavLOBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2-7t-Pf8wGROs9pOfxJC820DamkfCBI/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 
 

Namiddag 

 
Magje = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
Vul daarna de bingo 
aan…   
 

 
 
Magjes :  
zie werkbundel  
 

 
 
 
 
 
 

Magje  = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
Vul daarna de bingo 
aan…   
 

 
Magje:  
 
SAMEN SPELEN = 
Corona - dobbelspel 
(zie bundel of online) 
 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

 DONDERDAG 

 
 

VRIJDAG 

 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1m4TIkCKHJtnbY97FIzCgifhpEJFHFfPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m4TIkCKHJtnbY97FIzCgifhpEJFHFfPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D2IjT7gf7eAgrTiFEvPLP-gh2jJdXkhD/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 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 

  

 

 


