
 

 

 

Weekplanning van 1-5 juni (THEMA VERKEER )   
 

 

Klas : SD/BR 

 
  

 

 
 

 

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 

 
Pinkstermaandag 

 
> VERLOF 

 
 
 
 
 

 
NEDERLANDS/ WERO:  
spreken en luisteren: 
VERHAAL: Een fiets voor 
Bas    + Inhoudsvragen  
  
WISKUNDE:  
Getallen:  Bundel 
groep 1 en 2: cijfer 7 

(bladen met  ) 
groep 3: cijfer 5 

(bladen met   ) 
 
+ Hoeveelheden tot 10 
inoefenen 
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
 filmpje: ik oefen 

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
 
puzzel auto 
 
werkbundel: 
- Op weg  
- puzzel luchtballon  
   
 
 
NEDERLANDS 
Auditieve training: 
 
werkbundel 
- Rijmende borden 
- V van verkeer 
 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
Bundel 
groep 1 en 2: cijfer 7 

( bladen met   ) 
groep 3: cijfer 5 

(bladen met  ) 
 
+ Flitskaarten 
+ Getallen sorteren 
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 

ZOWISO Werkboek 2 
les 3 blz 6 
 
 

 
WERO: 
 
Filmpje 
vervoersmiddelen 
 
+ werkbundel: 
- Te land, te water en      
in de lucht  
- bordspel: Een reis 
door de tijd met 
vervoersmiddelen  
 
WISKUNDE:  
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 

ZOWISO Werkboek 2 
les 5 blz 8 

https://www.youtube.com/watch?v=hgOxR_HJFuc
https://www.youtube.com/watch?v=hgOxR_HJFuc
https://www.computermeester.be/hoeveelheidsbegrip.htm
https://www.computermeester.be/hoeveelheidsbegrip.htm
https://www.loom.com/share/fe50223e04a14bf89a2d8960ae3956ad
https://www.tinytap.it/activities/g3lye/play/
https://www.computermeester.be/flitskaartjes.htm
https://www.computermeester.be/getallen-sorteren.htm
https://www.loom.com/share/7ebe533992884f6dbb3e560597c80921
https://www.loom.com/share/7ebe533992884f6dbb3e560597c80921
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-vervoersmiddelen/#q=vervoer
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-vervoersmiddelen/#q=vervoer
https://www.loom.com/share/b44b563e815e4e27ba83929596e2ce4a
https://www.loom.com/share/b44b563e815e4e27ba83929596e2ce4a


 

 

 

Weekplanning van 1-5 juni (THEMA VERKEER )   
 

 

Klas : SD/BR 

 

 
 
  

NEDERLANDS:  
schrijven in schrijfmap: 
groep 1: letter ee 
groep 2: letter i 
 
groep 1 + 2 + 3: 
werkbundel: 
schrijfpatronen (kikker) 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
Spel - Simon: 
kleuren onthouden 

 
 
Lied: Rijden rijden in 
een wagentje  

NEDERLANDS: 
visueel: 
 
werkbundel: 
- Politie: Zoek dezelfde 
- Letterwagons 

WERO/ KOKEN:  
 
vervoersmiddelen van 
fruit en groenten 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1: 
werkboek stap voor 
stap 2: p11 luister goed! 
hoor je de ee in het 
midden? schrijf die dan 
op. 
been, raam, zeep, reeep, 
pit, zeef, boom, weeg, 
vaar, meet, teen, veeg 
p12:  lees en verbind 
+schrijf de woorden  
over op een oefenblad  
 
 

 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfblad zwem je 
mee? 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
Doe opdracht van juf 
Kathie: schrijfhand van 
je knuffel 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1: werkboek 
stap voor stap 2: p 13 
luister goed naar de 
klank in het midden. 
omkring de juiste klank 
en schrijf hem op.  
kip, teen, maan, zeep, 
kaas, wip, reep, zaag, 
been  
p14: lees en duid de 
juiste aan 
+ schrijf het juiste 
woord boven de prent!  
 

https://www.digipuzzle.net/minigames/simonsays/simonsays_eduspel.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/simonsays/simonsays_eduspel.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jKh4B2SRyfY&list=PL-jQg1V-w1yHw9rOlGVEYAsriCqjF9i6I
https://www.youtube.com/watch?v=jKh4B2SRyfY&list=PL-jQg1V-w1yHw9rOlGVEYAsriCqjF9i6I
https://docs.google.com/document/d/11r9tT_vb2LfFZY7j8jTLdCsy90hEa8jy4hDG1crZt2Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11r9tT_vb2LfFZY7j8jTLdCsy90hEa8jy4hDG1crZt2Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TWVFnpjZpH-9BvHrfXU1F8W6bg2DMnsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TWVFnpjZpH-9BvHrfXU1F8W6bg2DMnsE/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 1-5 juni (THEMA VERKEER )   
 

 

Klas : SD/BR 

 

 groep 2:  
letters oefenen tot i:  
lees de letters  m, r, v, i - 
schrijf de letters  m, r, v, 
i . Je kan  de 
letterkaartjes gebruiken  
 
oefen online de i  
in welk woord hoor je 
de i? 
 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg week 

groep 2: 
 
oefen online  
woorden plakken  
 
kijk al eens online 
naar de volgende 
letter S van sok.  
letterfilmpje sok  
 
 
 

 
 

 
MV (knutselen):  
 
werkbundel: 
- brandweerwagen  
inkleuren en vouwen 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
MV (knutselen) 
piepkleine en 
reuzebubbels 

Afbeeldingsbronnen b 

https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/klanken/oefenen-met-i/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/klanken/oefenen-met-i/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.computermeester.be/auditieve-synthese.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sx4F_ektzfI
https://docs.google.com/document/d/16_F_FRI1KoY7ZTqnWs-fBrcTWlnqt_-lA7lbQZYI_bw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16_F_FRI1KoY7ZTqnWs-fBrcTWlnqt_-lA7lbQZYI_bw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wmfgpPNoV8VOjrwC5MwmBZh-s6bySLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wmfgpPNoV8VOjrwC5MwmBZh-s6bySLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wmfgpPNoV8VOjrwC5MwmBZh-s6bySLf/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

