
 

 

 

Weekplanning van 25 tot 29 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEN  praatbox 
wegens lesdag klas TE 
vul de bingo verder 
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 a 
 
online oefening 2 :  
letters en woorden 
flitsen kern 4 
 
In werkboek 4 :  

NEDERLANDS GROEP 1 
GEEN PRAATBOX 
wegens permanentie 
juf Marijke : zie 
opdrachten woensdag  
------------------------------  
GROEP 2 : lezen van 
woorden met a :  
filmpje 1 : schrijf a  
+oefenblad bundel 
In werkboek 4 : 
p. 22  : zoek de letter a 
en schrijf op. 
p.25 : vul aan o of oo 
p.24 : zoek de 
middelste klank en 
schrijf op. 
 
online oefening  1 : 
kern 4 : in welk plaatje 
hoor je de a-klank. 

NEDERLANDS GROEP 2 
en 1 : 10u - 10u30 
Praatbox  lezen en 
schrijven met juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------ 
GROEP 1 : lezen en 
schrijven : woorden 
met ng : zie  SCHRIJF- 
BLAD woorden 
 
online oefening 1 :  
woorden als tong 
 
online oefening 2 : 
woorden met sch of ng 
 
online oefening 3 :  
welk plaatje hoort bij 
het woord ? 

WISKUNDE :  
10u - 10u30 Praatbox 
voor Luka, Salma en 
Elke met juf Willeke 
Nodig: toverbord, stift, 
vodje en oefenbundel 
------------------------------- 
groep 2 en 3  :  
film 1 :  
aanbreng het uur 
film 2 : het uur 
 
online oefening  : 
duid de juiste klok aan 
 
spel het spel : het uur 
ik heb… wie heeft ? 
knip de kaartjes uit en 
speel samen met 
mama , papa ,broer of 
zus, …(zie knipbladen) 

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

 
------------------------------ 
WO :  piraten 
verhaal lezen : de 
schat  
film  : piraten nu  
 

 

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/Vm_shEvtZUc
https://youtu.be/9M6Zx8JKHDU
https://youtu.be/9M6Zx8JKHDU
https://drive.google.com/file/d/1aKFRPPOihOV19tYmrawqj1ixV0kxGqTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKFRPPOihOV19tYmrawqj1ixV0kxGqTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HX1I14T3y6amiFc3DwlagvF2OmSJSJ8W/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/klanken/oefenen-met-a/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/klanken/oefenen-met-a/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://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/1UG-F1XPCRm70-FYXDxtNDEHLsV7MnxKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UG-F1XPCRm70-FYXDxtNDEHLsV7MnxKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UG-F1XPCRm70-FYXDxtNDEHLsV7MnxKJ/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/0qdGJZr7iZM
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/flitsen/welk-plaatje-hoort-erbij/oefening-1-sch-ng
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-1-sch-ng
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-1-sch-ng
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://youtu.be/YprfVIlsg6k
https://youtu.be/8jLPS9LLnTI
https://www.computermeester.be/wekker.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/1_1n7gUnRnBkWzLnWpqYS9g3d4khOa2Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1n7gUnRnBkWzLnWpqYS9g3d4khOa2Ng/view?usp=sharing
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-marine/#q=piraten%20


 

 

 

Weekplanning van 25 tot 29 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voormiddag 

* p 23: kleur tak in de  
   zin en zoek de prent 
   die bij de zin past. 
*p 26 en 28 : lees de  
  woorden en zinnen  
  en duid aan 
------------------------------ 
groep 1 :  
online oefening 1 :  
flitslezen letters  
online oefening 2 :  
film 1 : ng van ring 
film 2 : 
 woorden met ng 
In werkboek 7 :  
* p 12 : en 13: kruis  
   het juiste woord aan 
   bij de prent en  
   schrijf op. 

online oefening 2 : 
flitslezen letters kern 4 
------------------------------ 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Splitsen t.e.m. 6 

* Splitskaarten  

    oefenen 

* Oefenbundel 4: 

   Splitsingen t.e.m. 6 

* Digitaal oefenen 

------------------------------ 
groep 2 :  
online oefening 1 : 
splitsen tot 10 
+oefenblad bundel 
online oefening 2 : 
optellen tot 10 

In werkboek 7 :  
p. 9 : zoek de juiste 
klank en vul aan. 
p.10 : lees het verhaal 
en antwoord op de 
vraag. 
-------------------------------
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Aftrekken t.e.m. 5 met 

materiaal (Nieuw!) 

* Filmpje 

* Oefenbundel 4:  

 - tot 5 Getallenlijn en  

  getallendoos 

 

* Digitaal oefenen  

 

 

groep 1 : juf Christel 
film 1 :  
aanbreng half uur 
film 2 : half uur 
 
online oefening : 
duid de juiste klok aan  
spel het spel :  
het half uur 
ik heb… wie heeft ? 
knip de kaartjes uit en 
speel samen met 
mama , papa, broer of 
zus, … (zie 
knipbladen) 
 

 

opdrachten in bundel 
piraten : 
*de windroos : maak 
  de vakken verder af  
  en kleur de vakken 
   met een stip. 
 
*kijk naar de code ! 

 
*maak een zin bij elk  
  plaatje 
*piraat : kleed je aan ! 
*land in zicht : teken  
 wat er te zien is op  
  het pirateneiland. 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 
 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://youtu.be/aE3tcJ-4Ljw
https://youtu.be/W34jZfK54jg
https://youtu.be/Lb2rD3yXZls
https://youtu.be/MzIOwu-_tRY
https://learningapps.org/view5827795
https://www.jmonline.nl/index.php?id=15&g=groep3&v=Rekenen&s=Splitsen&o=1&m=1
https://www.jmonline.nl/index.php?id=25&g=groep3&v=Rekenen&s=Erbij&o=1&m=2
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-minteken-aftrekken-tot-5-extra-oefening-met-lineair-getalbeeld
https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/7ncpaI
https://youtu.be/c7p00qylmnk
https://youtu.be/Tb5DSziiywY
https://www.computermeester.be/wekker.htm


 

 

 

Weekplanning van 25 tot 29 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

Voormiddag 

 

 
online oefening 3 : 
aftrekken tot 10 
+oefenblad bundel : 
vul aan tot 10 ! 
------------------------------
groep 1 : juf Christel 
 
ZOWISO 2de lj 
blok 2 les 13: 
Wisse naar de kermis! 
(werkblad afdrukken 
indien mogelijk ) 
 
Filmpje  juf Christel 
Heb je geen 
werkboekje?Of wil je 
nog eens oefenen? 
Klik hier en los de 
vraagjes op. 

groep 2 : 

online oefening 1 : 

orden getallen tot 20 : 

van minder naar meer  

 

online oefening 2 :  

getallenrij tot 20 : klik 

op de zeepbellen in de 

juiste volgorde. 

 

opdracht in bundel : 
*vul de buurgetallen 
in 
------------------------------
groep 1 : juf Christel 
ZOWISO 2de lj 
blok 2 les 15: 
Naar de markt! 
(werkblad afdrukken 
indien mogelijk ) 
Filmpje juf Christel 

Techniek/ leren leren : 
hoe maak je een 
bootje ? 

 

OF 
vouw een bootje van 
papier 
*volg de stapjes… 
 

 

MAGJES : Teken - en 
spelletjesopdrachten 
(zie bundel piraten) 
*teken een piraat of  
  een haai - volg de 
  stapjes 
 
* maak een  
   piraten-deurhanger. 

 
 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

https://www.jmonline.nl/index.php?id=25&g=groep3&v=Rekenen&s=Eraf&o=1&m=2
https://drive.google.com/file/d/1JlODSHoBqF_EZOWGZWzY48yY_SYYHXiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlODSHoBqF_EZOWGZWzY48yY_SYYHXiR/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/a4da2f8f0f8d4dcfbefd0a81bcf5a619
https://forms.gle/uzzfSZaxy5aA1Zbf7
https://forms.gle/uzzfSZaxy5aA1Zbf7
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows_yurls.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows_yurls.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/bubblechain/bubblechain_count_eduspel.htm
https://drive.google.com/file/d/1KP4k7eAz0aeG25KTBNI3YQhdHfwHROWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP4k7eAz0aeG25KTBNI3YQhdHfwHROWo/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/ffc08962e8b64b189ff8a81f9b0b344f
https://schooltv.nl/video/een-bootje-maken-knutsel-uit-hoelahoep/#q=papieren%20bootje
https://schooltv.nl/video/een-bootje-maken-knutsel-uit-hoelahoep/#q=papieren%20bootje
https://youtu.be/c8hj6WKhz8w
https://youtu.be/c8hj6WKhz8w
https://drive.google.com/file/d/1aSPb1pxVDs2U6Q0IlwqkYhlQyTVGOxr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B88WdGbQhsEvUlQDlgPzptoliXGQ3m4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRMVLV6yAz4YnRGjWTWU4axfWu-ZliUN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwIhQwwJpeiQeo6lKk7TsATsBB99P5rO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwIhQwwJpeiQeo6lKk7TsATsBB99P5rO/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 25 tot 29 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WO : piraten 
film : piraten op zoek 
naar de schat 

 
opdrachten in bundel 
thema piraten :p 3 en 
4 : verhaal : de schat 
van Jan Baars 
p.5 : maak zelf een 
schat !  
MAGJE = LEESPLEZIER : 

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

Magje van juf Kathie: 
 
maak nog eens  
de dierenwandeling 
(vervolg) 

 
 
 

 
 

Sociale vaardigheden : 
Laat het los ! 
Opdracht samen met 
een volwassene:  
1. Knip de kaartjes op 
volgende pagina uit.  
2. Denk na: Kan ik dit 
zelf kiezen of niet?  
3. Kleef ze hieronder 
in de juiste kolom. 
Kleur prent: gezichtjes 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

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

Muzische vorming :  
juf Veerle 
Bekijk het filmpje : 
piraten doen het 
anders 

 
Maak je eigen piraat 
en zoek het antwoord 
op de vragen : 
* waarom moeten  
   piraten maar 1 hand  
   wassen ? 
* waarom dragen  
  piraten een  
  mondmasker over  
  hun oog ? 

https://youtu.be/_oiEiCVfDQQ
https://youtu.be/_oiEiCVfDQQ
https://drive.google.com/file/d/1IokJYJHjQ-bP7gKpSNexQseD_iKf94Ax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHYutTrg4V-BR1aOeEarPT-xryagwBd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_Pvebf6LuF9N0v6esf05kI78wGq1L6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spB3RpK9iDm4Odf5TF4ItVAHj_Q9bxpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IokJYJHjQ-bP7gKpSNexQseD_iKf94Ax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PEWxmbXLZt-HHfqzdWi0qbeWfuawvNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PEWxmbXLZt-HHfqzdWi0qbeWfuawvNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUrMOPI1Rm8HfArFQPEs61yPZJMxZx18/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/

