
 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  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 : 
NEDERLANDS GROEP 1 
9u - 9u20: Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Marijke  
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------- 
GROEP 2 :  
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel) 
 
online oefening 1: 
film : de letter j  
online oefening 2 : 
letters flitsen 
online oefening 3 : 
welke klank hoor je ? 
 
 

NEDERLANDS GROEP 2 
9u30 - 10u  :Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------ 
GROEP 1 : 
veilig en vlot ring- 
boekje 
*lees en oefen p 11-12 
* magje: de woordjes 
   overschrijven of  
   dictee.  
 
online oefening 1 :  
lees en duid het juiste 
woord aan  
online oefening 2 : 
lees en duid het juiste 
woord aan (oef 2)  

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) 

* Oefenbundel 6: 

Splitsen van 6 (met 

materiaal) 

* Digitaal oefenen 

* Filmpje 

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

groep 2  :  
In werkboek 5 
les 11 p.20 en 21 
*nr 1 : vul de getallen- 

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

 
------------------------------ 
NEDERLANDS : 
GROEP 2 :  
online oefening 1 : 
maak het woord af 
 
online oefening 2 : 
welk woord hoort bij 
het plaatje ?  
 
online oefening 3: 
lees de woorden 

https://drive.google.com/file/d/1Gyrm2Mx0Q1Nti1-qeBroqaxYqEWGPDv0/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/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://youtu.be/EYjMjeS_RX8
https://youtu.be/9M6Zx8JKHDU
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/luisteren/welke-klank-hoor-je/oefening-1-j-l-1
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/samengestelde-woorden/oefening-1-meerkeuze-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/samengestelde-woorden/oefening-1-meerkeuze-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/samengestelde-woorden/oefening-2-meerkeuze-2
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/samengestelde-woorden/oefening-2-meerkeuze-2
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathsplit/mathsplit_eduspel.htm
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://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-j/maak-het-woord-af
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/woorden/welk-woord-hoort-bij-het-plaatje/oefening-2-j-l-zonder-structuurmodel
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/woorden/welk-woord-hoort-bij-het-plaatje/oefening-2-j-l-zonder-structuurmodel
https://youtu.be/96qxFfbwMJU


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 
 

 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 
WISKUNDE:  
groep 1 juf Christel 
tijdens de lesdag: 
filmpje 
Oefen je nog eens 
mee? 
ZOWISO 2 lj 
werkboek 2 les 25 

In werkbundel : 
*p 7 : kleur jas in de  
  zinnen en los de  
  vraagjes op. 
*p 8 : duid het juiste  
  woord aan bij de  
   prent. 
 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Optellen en aftrekken 

t.e.m. 5 uit het hoofd 

* Oefenbundel 6: 

Optellen en aftrekken 

t.e.m. 5 

* Digitaal oefenen 

* Groene en oranje 

rekenkaartjes oefenen 

* Leuk spelletje 

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

WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Eurorekenen t.e.m. €10 

* Oefenbundel 6: 

Eurorekenen t.e.m. 10 

* Digitaal oefenen* 

Leuk spelletje 

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

groep 2 : 

SPLITSEN TOT 10 

online oefening 1 : 

splitsen tot 10 deel1 

 

online oefening 2 :  

 

splitsen tot 10 deel 2 
online oefening 3 :  
 
welke splitsing hoort 
erbij ?  
 
 

  lijn aan. 
*nr 2 : kleur het  
  grootste getal. 
*nr 3 : vul aan of  
  neem weg tot 10. 
*nr 4,5 en 6 : vul aan. 
 
online oefening 1 : 
erbij-sommen tot 20 
 
online oefening 2 : 
eraf-sommen tot 20 
 
online oefening 3 :  
zet de getallen van 
laag naar hoog 
----------------------------- 
groep 1 : juf Christel 
Oefen je nog eens 

mee? 

filmpje 

ZOWISO 2lj 

werkboek 2 

les 26 

 

 

In werkbundel 
*p.10 : zoek de 
  letters en schrijf het  
  woord dat past bij de  
  prent. 
 
*p11 : lees en duid de 
   juiste zin aan…  
------------------------------ 
GROEP 1 : 
In werkboek 7 
p34: schrijf het woord 
p 39: kijk naar de 
prent. duid de juiste 
zin aan.  
 
online oefening 1 : 
maak een juist 
samengesteld woord 
 

https://www.loom.com/share/ed17f0543aa947de8a4e9edc10cf7263
https://www.loom.com/share/ed17f0543aa947de8a4e9edc10cf7263
https://www.loom.com/share/ed17f0543aa947de8a4e9edc10cf7263
https://www.loom.com/share/ed17f0543aa947de8a4e9edc10cf7263
https://www.loom.com/share/ed17f0543aa947de8a4e9edc10cf7263
https://forms.gle/RnZZVrv8Cx8NDtpw9
https://www.digipuzzle.net/minigames/spinit/spinit_count_yurls.htm
https://learningapps.org/display?v=ptcrbepnc20
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_count_yurls.htm
https://www.jmonline.nl/index.php?id=35&g=groep3&v=Rekenen&s=Splitsen&o=1&m=3
https://www.jmonline.nl/index.php?id=150&g=groep3&v=Rekenen&s=Splitsen&o=1&m=4
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/vul-het-splitsschema-in/welke-splitsing-hoort-erbij-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/vul-het-splitsschema-in/welke-splitsing-hoort-erbij-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/erbijsommen/erbij-tot-en-met-20/erbijsommen-tot-20
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/erafsommen/eraf-tot-en-met-20/erafsommen-tot-20
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://www.loom.com/share/0a8f09e4df374a51928cfaa0d842d491
https://www.loom.com/share/0a8f09e4df374a51928cfaa0d842d491
https://www.loom.com/share/0a8f09e4df374a51928cfaa0d842d491
https://www.loom.com/share/0a8f09e4df374a51928cfaa0d842d491
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/samengestelde-woorden/oefening-9-slepen-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/samengestelde-woorden/oefening-9-slepen-1


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 
 

VRIJDAG 

 

Voormiddag 

 groep 2 :  
In werkboek 5 
les 11 p.20 en 21 
*nr 1 : vul de getallen- 
  lijn aan. 
*nr 2 : kleur het  
  grootste getal. 
*nr 3 : vul aan of neem 
   weg tot 10. 
*nr 4,5 en 6 : vul aan. 
 
online oefening 1 : 
vul de buurgetallen in 
 
online oefening 2 : 
welk getal staat 
ervoor of erna ? 
 
online oefening 3 :  
zet de getallen van 
hoog naar laag 
------------------------------ 

In werkboek 5 
p 13 nr 6: vul de 
splitsingen aan. 
 
werkboekje : sterren 
splitsen (zie bundel) 
------------------------------ 
groep 1 : juf Christel 
oefenen in 

oefenbundel 

filmpje 

bladzijde 3 en 4 

 

 

NEDERLANDS : 
GROEP 2 : lezen van 
woorden met j 
 
filmpje  : schrijf j 
+oefenblad bundel 
 
In werkbundel 
*p. 6 : zoek de letter j  
  en schrijf op. 
*p9 : duid het woord 
  aan dat past in de 
   zin. 
 
online oefening 1 : 
in welk plaatje hoor je 
de klank ? 
 
online oefening 2 : 
in welk woord hoor je 
de j ? 

Techniek /leren leren 
Toepassing thema 
WO :  WATER : 

 
film : een eigen wolk 
maken 
 
MAAK ZELF EEN WOLK 
 
opdrachten in bundel: 
doe het proefje samen 
met mama, papa, 
broer of zus ... 

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/vul-de-buurgetallen-in
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/welk-getal-staat-ervoor-of-erna
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/welk-getal-staat-ervoor-of-erna
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://drive.google.com/file/d/1waBzt79FdGalp9Y1llnK5KlyHUnjCzvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1waBzt79FdGalp9Y1llnK5KlyHUnjCzvo/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://www.loom.com/share/e7acef5f46194a16bc1df4440d856bf2
https://drive.google.com/file/d/1eHHkMZLx4m6aOnomEY3u0Wo3KNOVCg3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMoJXRrjjMB6al4WTePpiHy4Uic2dpc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMoJXRrjjMB6al4WTePpiHy4Uic2dpc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaM1UtuKoD7SS3juzV7i3zoAveP8oYfE/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-j/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-j/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-j/in-welk-woord-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/klanken/oefenen-met-j/in-welk-woord-hoor-je-de-klank
https://youtu.be/4bNM1-t4KtE
https://youtu.be/4bNM1-t4KtE


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

 

 groep 1 : juf Christel 
oefenen in 

oefenbundel 

filmpje 

bladzijde 1 en 2 

 

 

 GROEP 1 :  
In werkboek  7 
*p31: lees en verbind. 
  schrijf het woord  
  erbij.  
*p 32: duid aan en  
  schrijf het juiste  
  woord erbij. 
 
*p33: lees de zin en  
  duid het juiste  
  woord aan.  
  schrijf het woord 
  ook op. 
 
 
 
 
 

 

https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6
https://www.loom.com/share/b63d84d3deb54095be6f1d827141cfe6


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 WO :  WATER 
film :  water besparen 
 
opdrachten in bundel : 
*Zuinig met water 
  Wanneer gebruik je 
  het minste water ? 
  Kleur telkens het  
  goede rondje. 
 
*Hoe ga jij water 
  besparen ? Teken. 
  
*In de wolkjes staan 
  allerlei weetjes over 
  water.  Lees ze samen 
  met mama, papa,  
  broer, zus, ... 
 
film : zo dans je de 
waterwave 
 
 

 
 

WO :  WATER 
film : waterkringloop 
 
opdrachten in bundel: 
waterkringloop :  
kijk goed naar de reis 
die de druppel uit de 
kraan maakt… 
 

 
 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 

Muzische vorming :  
juf Veerle 
 
het versje : 
kletskleddernat 

 
 
 
de duiker 

 
 
 
 

https://youtu.be/oxGmY8SZ5iw
https://youtu.be/8zpn9BNR9Tc
https://youtu.be/8zpn9BNR9Tc
https://youtu.be/EeRS-8kIR-k
https://drive.google.com/file/d/1ED_Dk4aVm4l6C7xoOdbj2E8I5ChvwDNf/view?usp=sharing_eil&ts=5ed7eae2
https://drive.google.com/file/d/1ED_Dk4aVm4l6C7xoOdbj2E8I5ChvwDNf/view?usp=sharing_eil&ts=5ed7eae2
https://drive.google.com/file/d/1xm1Y-i3Nz9RbzvmrTiTSqkw2fMahxwLH/view?usp=sharing_eil&ts=5ed7eb9b


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

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

 
MAGJE = LEESPLEZIER  

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

Magje van juf Kathie: 
 
spelen, schrijven, 
afkoelen met water 

 
filmpje 
Wisse vertrekt op 
vakantie! 
 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 
 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1Gyrm2Mx0Q1Nti1-qeBroqaxYqEWGPDv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gyrm2Mx0Q1Nti1-qeBroqaxYqEWGPDv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvCLOLyJqQtKt4-l6Aunq5hjeDxZ04dc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvCLOLyJqQtKt4-l6Aunq5hjeDxZ04dc/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/0eefd1c57a02487b890ab6579cb9aadf
https://www.loom.com/share/0eefd1c57a02487b890ab6579cb9aadf
https://www.loom.com/share/0eefd1c57a02487b890ab6579cb9aadf
http://www.pixabay.com/


 

 

 

Weekplanning van 22 tot 26  juni 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 

  


