
 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 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) 
------------------------------- 
NEDERLANDS  
GROEP 1 EN 2 : 
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel) 
 
groep 2 : online 
oefening : letters 
 
speel het dobbelspel : 
zoek woorden uit kern 
1, 2 en 3 en schrijf op 
(zie schrijfblad ) 
 
groep 1 : online 
oefening : letterflitser 
woordenflitser 

NEDERLANDS GROEP 1 
10u - 10u30 Praatbox 
lezen en schrijven met 
juf Marijke 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
  
GROEP 2 : woorden 
lezen en schrijven mhv 
woordrups (zie werk- 
bundel en online) 
zie ook stappenplan 
en schrijfblad 
------------------------------- 
WISKUNDE : groep 3 :  
Splitsen t..m. 5 (zie 
oefenbundel deel 2) 
 
Splitskaartjes oefenen 
Video 'Het getal 5 
splitsen' 

NEDERLANDS GROEP 2 
10u - 10u30 Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
 
GROEP 1 : woorden 
lezen en schrijven mhv 
woordrups deel 1 en 2 
(zie bundel en online) 
zie ook stappenplan 
en schrijfblad 
------------------------------ 
WISKUNDE : groep 3 : 
Bewerkingen: -0, -1 
sommen (zie bundel 2) 
Video 'Het minteken' 
 
Digitaal oefenen: -0, -1 
sommen 

WISKUNDE : groep 3 : 
Getallenkennis :Het 
meeste, het minste 
Zie oefenbundel 2: GK 
Wat is het minste? 
Trek een kring. 
 
Wat is het meeste? 
Trek een kring. 
Digitaal oefenen: 
Penaltycup > het 
minste 
 
groep 2 :  
stickertjes tellen 
 (zie bundel en online)  
 
online oefeningen : 
vissen tellen 
sterren tellen (vraag 
hulp boven de 20) 

10u - 10u30 : praatbox 
Dagboek gevoelens 
(zie bundel en online))  
 
------------------------------ 
WO : filmpjes bekijken 
liedje : jonge dieren in 
de lente 
 
kijk ook nog naar de 
koeiendans : de 
koeien zijn zo blij dat 
ze weer naar buiten 
kunnen. 
 
de 15 schattigste jonge 
dieren 
 
dierenbingo : dieren 
aanduiden  in en om 

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://leesjemee.classy.be/letterskern3.html
https://leesjemee.classy.be/letterskern3.html
https://drive.google.com/file/d/1naLXzLDvw4-seSVzxW55h3lBQHIyIu6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JOiVc11wpHYGA_C7cIQ0ASBtbqKLYUdR/view?usp=sharing
https://youtu.be/XJyhQcJmdP0
https://youtu.be/XJyhQcJmdP0
https://youtu.be/a9Zc5ZE-FLM
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/1F6pllFVDTrc5b4VvJPL__nMFQlXCvtpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruOpsqd1YkfrOwdAY_8YKLZkFqyRWTo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/splitsen-het-getal-5-met-leeg-vakje-rechtstaand
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/splitsen-het-getal-5-met-leeg-vakje-rechtstaand
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/1NAgja6xQ-UKXNUJiJcjVDKkxKl1sMD1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZJ8qZEcCWa81bSNttWkheYTd5dJ7wqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruOpsqd1YkfrOwdAY_8YKLZkFqyRWTo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/het-minteken-aftrekken-tot-5-manier-2-met-lineair-getalbeeld
https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/0ogTaF
https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/0ogTaF
https://www.computermeester.be/penaltycup-getallen-vergelijken.htm
https://www.computermeester.be/penaltycup-getallen-vergelijken.htm
https://www.computermeester.be/penaltycup-getallen-vergelijken.htm
https://drive.google.com/file/d/1rwSiVIXlSGNusniUXwKDqIRVlfVj9yAe/view?usp=sharing
https://www.abcya.com/games/counting_fish
https://www.computermeester.be/sterren/sterren-tellen-013.htm
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://youtu.be/-poTBQV_C_8
https://youtu.be/-poTBQV_C_8
https://youtu.be/IFatvYjIIqU
https://youtu.be/1LqyOX12_nQ
https://youtu.be/1LqyOX12_nQ
https://drive.google.com/file/d/1glDhD8yK-8GIriZFlUe3E3APafx5RIJ3/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 

Voormiddag 

 
speel het dobbelspel : 
zoek woorden uit kern 
4,5 en 6 en schrijf op. 
(zie schrijfblad ) 
 

 

groep 2 : 
sommenboekje 
kriebelbeestjes deel 1 
(zie bundel) 
rekenkaartjes oefenen 
online oefening : 
ballonnen prikken 
rekenen tot 10 
 
groep 1 : online 
oefening : tellen tot 30 
sommenboekje 
kriebelbeestjes deel 1 
(zie bundel) en 
rekenkaartjes oefenen 

groep 2 :  
sommenboekje 
kriebelbeestjes deel 2 
(zie bundel) 
rekenkaartjes oefenen 
online oefeningen : 
splitsen 
splitsmolen  
 
groep 1 : online 
oefening : tellen tot 30 
sommenboekje 
kriebelbeestjes deel 2 
(zie bundel) en 
rekenkaartjes oefenen 
 

groep 1 :  
online oefening : 
tellen tot 30 
sterren tellen 
------------------------------ 
Leren leren /techniek:  
Magjes : 
Een knikkerbaan van 
keukenrollen  OF 
Op schattenjacht ! 
 

 

het huis(zie bundel en 
online) 
 
dieren verbinden met 
hun mama, schaduw 
zoeken + andere oef 
(zie bundel of online) 
 
online oefening : 
dierengeluiden 
 

 
 
lenteliedje : het is 
lente ! 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 

WO : bekijken van film 
over seizoenen : de eik 
Voer de opdrachten 
uit (zie werkbundel of 
online ) 
 
online oefeningen : 
4 seizoenen 
de appelboom 

Magje van juf Kathie : 
puzzel maken kuiken 
zelf puzzel maken 

 
 

 GODSDIENST : 
bijbelverhaal in lego 
en samen zingen : 
zorgen voor elkaar ! 
SAMEN !   
Iedereen is anders ! 
en Kleuren  
Magje :  
kleurplaat : regenboog 

MAGJES : zie 
werkbundel 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1naLXzLDvw4-seSVzxW55h3lBQHIyIu6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JOiVc11wpHYGA_C7cIQ0ASBtbqKLYUdR/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/ballonnen-prikken-optellen-aftrekken-tot-10.htm
https://learningapps.org/watch?v=phjy3bg9c18
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-30/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.computermeester.be/fotosplitsing-4.htm
https://www.computermeester.be/splitsingen.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-30/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-30/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.computermeester.be/sterren/sterren-tellen-013.htm
https://drive.google.com/file/d/1b64XClQ4_O8fULlmuj1C-49IA1oRJntS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b64XClQ4_O8fULlmuj1C-49IA1oRJntS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b64XClQ4_O8fULlmuj1C-49IA1oRJntS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bcY16hi88CATS_v8ZmzGtq2_ddvyUuA6?usp=sharing
https://www.computermeester.be/boerderijdieren.htm
https://youtu.be/X-kGmMNMTVY
https://youtu.be/X-kGmMNMTVY
https://schooltv.nl/video/de-eik-door-de-seizoenen-heen-hoe-verandert-de-eik-in-de-verschillende-seizoenen/
https://schooltv.nl/video/de-eik-door-de-seizoenen-heen-hoe-verandert-de-eik-in-de-verschillende-seizoenen/
https://drive.google.com/file/d/1SKx_2eaL3BC3xi71xVC_jfqixtaBK_3B/view?usp=sharing
http://www.ict-cksa.be/website/sites/default/files/images_lln/lente/sleepoefening/seizoenen.html
https://www.computermeester.be/appelboom.htm
https://drive.google.com/file/d/1bIxBKu6Mhh8JK_tz5iJlDsoE-jYUtxhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7uHE5L1EZVBGAFmAIb9-vVGMDjFnrWL/view?usp=sharing
https://youtu.be/2qRyecmWHWs
https://youtu.be/R90XvO8HmSo
https://youtu.be/svjJMK3On2s
https://youtu.be/bTS4q4UywIk
https://drive.google.com/file/d/13PXHBBytXtThF1ASCzStNixYU60QsuTI/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 
 
 

Namiddag 

 
 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
 
vul aan : wie leest op 
de gekste plekken ?  
(zie werkbundel of 
online) 

 
 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 

(zie bundel) en hang 
hem voor je raam… 
 

 
MAGJE = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
 
vul aan : wie leest op 
de gekste plekken ?  
(zie werkbundel of 
online) 

 
 
MAGJE : 
Maak een lenteslaatje 
(zie bundel of online) 
 

 
 
MAGJE  juf Kathie:  
SPELEN 
 
MAAK ZELF JE SPEL 
BUITEN OF ... 
 

 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

 DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://drive.google.com/file/d/1eeWCO15bg0i2s27Ttn7UlyHRcGb6uHuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eeWCO15bg0i2s27Ttn7UlyHRcGb6uHuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USHci_HZmqxTJUGIqITqYFsEUjr4miUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjBz9O0eonednaFZDemUpSz850ApyTTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjBz9O0eonednaFZDemUpSz850ApyTTo/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei 2020  
 

 

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/

