
 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 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 1:  
de letter h 
online oefening 2 : 
letters lezen kern 3  
 
groep 1 : 
 online oefening 1 :  
de sch 

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 SCHRIJF- 
BLAD woorden 
 
online oefening : 
letters en woorden 
lezen kern 3 
------------------------------- 
WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
bewerkingen : 
 + en - door elkaar  

NEDERLANDS GROEP 2 
10u - 10u30 Praatbox  
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------- 
GROEP 1 : lezen en 
schrijven kern 6 en 
kern 7  : zie SCHRIJF- 
BLAD woorden  
 
online oefening: 
letters en woorden 
lezen kern 6 
------------------------------ 
WISKUNDE :  
groep 3: juf Willeke 
 
Geldrekenen tot €10 

WISKUNDE  
10u - 10u30 Praatbox 
groep 3 : met juf 
Willeke (voor Salma, 
Luka en Elke) 
Nodig: toverbord, stift, 
vodje en oefenbundel 
------------------------------ 
groep 3 : juf Willeke 
*Splitsen t.e.m. 6 : zie 

   oefenbundel 3  

* Splitskaartjes van 6 

    oefenen 

----------------------------- 
WERKEN MET GELD 
groep 1 en 2  :  kleur 
de munten  
geldrekenen tot 20 
euro : domino 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/file/d/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://youtu.be/aF9w8P3aVy0
https://youtu.be/Hq5YVi3OQXk
https://youtu.be/CWC26XzRv3E
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/file/d/192lhixRJ6JShf8PIdxZab54EDM2eu2m0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvVDMjhbMnar89Gm9kOhp6cipMS8Hhe_/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/Vq_Dub4cI3E
https://youtu.be/0ndAJIVWxU0
https://youtu.be/0ndAJIVWxU0
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/1pU90EWzcimTJeaso97mbxquh0rNXX0R2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbbcJeE4GPyyTdk56DNTw3eG18wnOE0o/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/s4FG-3ykiy0
https://youtu.be/BNRAW7L_CZA
https://youtu.be/BNRAW7L_CZA
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/file/d/1hBdMhncliguBNSKg6UQtTrBgTR4gclZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evIsnPEN9aslaYhnG1udqOGaw6tASMeP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evIsnPEN9aslaYhnG1udqOGaw6tASMeP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FHfFIzrIWXUyxUWjQEOmq8Lpml2h1Sw/view?usp=sharing
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/drive/folders/1KAOroyqUrH2XJipl9yPVD4KEuyKf4EeL?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 
 

Voormiddag 

 
 
online oefening 2 : 
woorden met sch 
 
online oefening 3 : 
letters lezen kern 6 
 
groep 1 en 2 : online 
oefening :  letterjungle  
Zoek de letters !  
 
online spel : zoek en 
typ de letters  
 
 

 

* Oefenbundel 3 :  

  +0, +1, -0, -1 sommen 

* Digitaal oefenen 

----------------------------- 
SPLITSEN  
groep 1, 2 en 3 : 
splitsen van 4, 5 en 6 : 
knip de kaartjes uit en 
maak zo de 
splitsingen. 
 
-online oefening   : 
splitsen tot 6 
 
groep 1 en 2 : 
online oefening : 
splitsen tot 10 
------------------------------- 
groep 1  : juf Christel 
KLOKLEZEN: 
Het uur: hoe laat is het 
op de klok? 
 
 

* Oefenbundel 3:  
   Knippen en plakken  
   met de euro 
* Moeilijker: ook voor 

   groep 1 en 2  

    Digitaal oefenen > 

Moeilijkheidsgraad: tot €20, 

zonder eurocenten 
----------------------------- 
groep 1 en 2   : 
bewerkingen tot 
10/12/20 : kaartjes 
bezorgen in de juiste 
brievenbus 
 
online oefening : 
plus tot 10 
speel : harten memory 
------------------------------ 
groep 1 : juf Christel 
online oefening : 
GETALLEN tot 100: 
tientallen en nu van 20 
naar 30. 

online oefening :  
rekenen  met euro’s 
tot 20 
----------------------------- 
groep 1 : juf Christel 
Geldrekenen: video 
kijk goed naar deze 
video. 
Oefeningen geld : 
Welke munt is het? 
------------------------------:  
Techniek/ muzische 
vorming :  
maak een bloem voor 
moederdag en volg de 
stapjes op het filmpje 
 

 
OF je kan kiezen  voor 
de grote bloem uit 
servetten. 

 
WO : dieren in de 
lente  
 

online oefening 1 : 
dieren van de 
boerderij  
 
online oefening 2 : elk 
dier zijn jong 
 
online oefening 3 : van 
kip tot ei  
 
online oefening 4 : 
puzzel konijn 

 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://youtu.be/1mJjFFnC2x4
https://youtu.be/abDrvQvyB0A
https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/
https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping_eduspel.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping_eduspel.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping_eduspel.htm
https://forms.gle/qvrGH8xey9iCZLYW6
https://drive.google.com/file/d/1bwKDaeVghB0b7jmJh6FW5pKFNqgl9198/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGRGQIMkSmuJL-zbCJ1f9ScO0uIQZuQC/view?usp=sharing
https://learningapps.org/view5827866
https://learningapps.org/view5827932
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/klokkijken/klok/hele-uren/vul-in-hoe-laat-het-is-1
https://www.computermeester.be/hoeveel-euro-zie-je.htm
https://drive.google.com/file/d/1jT2id6TZ7htkMCiJm7E560o8navqRYGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jT2id6TZ7htkMCiJm7E560o8navqRYGB/view?usp=sharing
https://www.wai-not.be/page/article/5443/4663
https://drive.google.com/file/d/1HRHTHSLRhVa-oNQR8tkzt_BJlTypdrif/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1m7eSnZpp4jfHhYVj5i6hV-aKG3w5HgcQFTB_8StawNU/edit
https://www.computermeester.be/hoeveel-euro-zie-je.htm
https://www.computermeester.be/hoeveel-euro-zie-je.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/videos/geld/algemeen/welke-waarde-heeft-de-munt-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/geld/algemeen/welke-waarde-heeft-de-munt-1
https://drive.google.com/file/d/1fA4F4yWRdhXqpQhWZffFJziFllgju4t4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fA4F4yWRdhXqpQhWZffFJziFllgju4t4/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/uploads/b/12616341-236171308506390172/vid-20200331-wa0006_422.mp4
https://www.donboscohallebulo.com/uploads/b/12616341-236171308506390172/vid-20200331-wa0006_422.mp4
https://www.wai-not.be/page/article/4636/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4636/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5454/4670
https://www.wai-not.be/page/article/5454/4670
https://www.wai-not.be/page/article/4978/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4978/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5737/4670


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 
  

 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 
 

VRIJDAG 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WO : de lente  
 
online oefening 1 :  
lente woordzoeker 
 
online oefening 2 : 
van zaadje tot bloem 
 
online oefening 3 : van 
kikkerdril tot kikker 
 
online oefening 4 : 
puzzel tulpen 

 
lenteliedje : het is 
lente ! 

MAG-je van  juf Kathie 
 
met de bal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GODSDIENST :  
bijbelverhaal : de 
goede herder 
  
lied : 
Jezus is de goede 
herder… 
 
kleurprenten 
bijbelverhaal : Jezus, 
de goede herder  + 
zoek de schaapjes ! 
(zie bundel/online) 
 

 
 

Muzische vorming : 
juf Veerle 
 
Beluister het verhaal : 
kijk eens hoeveel ik 
van je hou. 
 
cadeau voor 
moederdag : 
stappenplan : tot de 
maan en terug : 
materiaal en opdracht 
zie bundel 

 

https://www.wai-not.be/page/article/5030/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5367/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5052/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5052/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5441/26
https://youtu.be/X-kGmMNMTVY
https://youtu.be/X-kGmMNMTVY
https://drive.google.com/file/d/1PtDw0Lm18ryGEnucbJZ07byPPidi6K0a/view?usp=sharing
https://youtu.be/ENDSHyOTXKw
https://youtu.be/ENDSHyOTXKw
https://youtu.be/2lfrW-gUdag
https://youtu.be/2lfrW-gUdag
https://drive.google.com/file/d/1KCz3xKMaAIwbMSLoM4vtNRfNK5_j5Pij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eefDN5n2TeiXUL2FuC_IXqOLwNa1QL0f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eefDN5n2TeiXUL2FuC_IXqOLwNa1QL0f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rk51EQPKrqMtqTTjdRzKOKaEhgfxYzzI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QkU6zNZCeCU
https://www.youtube.com/watch?v=QkU6zNZCeCU
https://drive.google.com/file/d/1DaC1o46_uLxVTUSUa-cXkImlSEjScxtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DaC1o46_uLxVTUSUa-cXkImlSEjScxtd/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 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…   

Doe iets leuks samen 
met mama : ideetjes 
zie moederdag bingo  
 
 

 
 
Magjes :  
zie werkbundel  

 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

 DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1svUh4R8UyPObtydnA3Oxeu7pFsfq_5S-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1svUh4R8UyPObtydnA3Oxeu7pFsfq_5S-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6-U0zsp_Xwgu4y_7ka3ojhcMxEdt1FP/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei 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 

  

 

 


