
 

 

 

Weekplanning van 11-15 mei  (THEMA LENTE/ BOERDERIJ ) 
 

 

 

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 

 
NEDERLANDS/ WERO:  
spreken en luisteren: 
 
VERHAAL: Het 
kleurenmonster 
 + 
Inhoudsvragen  
  
 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
Meer dan, minder dan 
  Filmpje: De bekjes 
 
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 6 

(3 bladen met ) 
groep 3: cijfer 4 

 ( 3 bladen met ) 

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
Lentepuzzels  
+ werkbundel: 
   puzzel 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
Meer dan, minder dan 
  Filmpje: De bekjes 
 
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 6 

(3 bladen met ) 
groep 3: cijfer 4 

(3 bladen met ) 

 
Praatbox: 9.30 -10.15 
 
WERO: 
Vertelplaat boerderij 
 
+ werkbundel: 
(2bladen) 
- Welke dieren horen 
thuis op de boerderij? 
- Hoeveel poten?  
 

NEDERLANDS:  
schrijven:  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfpatronen tussen 
schuine lijnen(3 bladen 

met ) 

NEDERLANDS:  
Aanvankelijk lezen 
via praatbox:  
om 11.00:  groep 1: 
 juf Marijke 
om 11.30 groep 2:  
juf Marijke 
 

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
Wat is er 
weggetoverd?  
Filmpje 1: instructies 
Filmpje 2: oefening 

NEDERLANDS: 
visueel: 
filmpje: Links en rechts 
+ werkbundel 
(2bladen) 
-Piep kuikentjes 
-In het kippenhok 
 

WERO/ MV:  
 
vingerpopjes 
boerderijdieren 
 

https://youtu.be/jgFoTYohZyk
https://youtu.be/jgFoTYohZyk
https://docs.google.com/document/d/1C8yP8V1XMwXKSC28lqGZZCP4Pw8L3xVQy1XTWj5aRNs/edit?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-tekens-en
https://www.computermeester.be/puzzelen/index.htm#lente
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-tekens-en-extra-oefening
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://kleuteridee.nl/boerderij/#heading-interactieve-praatplaat
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://drive.google.com/file/d/1pWaHuHsNM7eKfHkNwHdksVZ3PDv0rz3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiIH6YaDvsOrnxnVbV0A1yyvVfynBdhI/view?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/links-en-rechts
https://docs.google.com/document/d/1MLLo5Z9BTubAOakJhx0Af6OI43AhO5bqXu0gI0hPOQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MLLo5Z9BTubAOakJhx0Af6OI43AhO5bqXu0gI0hPOQU/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 11-15 mei  (THEMA LENTE/ BOERDERIJ ) 
 

 

 

Klas : SD/BR 

 
groep 1 en 2: 
letters schrijven in 
oefenmap  

groep 3: 
Auditieve training: 
woorden klappen in 
lettergrepen + rijmen 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
Het lettermonster: 
Welke voorwerpen 
beginnen met de letter 
… 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
groep 1:  
Lees 3 X luidop  in het 
boekje 
veilig en vlotjes p 11  
Nog zin in werk? oefen 
de woorden door ze 
over te schrijven.  
 
groep 2:  
werkboek 
stap voor stap  
p 16 
hoor je de m, r of v 
vooraan in het woord . 
omcirkel de letter en 
schrijf ze op. 
vaas, raam, mes, reep, 
vier , muis, vaar, rook, 
rem  
 

 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
 
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfpatronen tussen 
schuine lijnen  

(3 bladen met  ) 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1:  
leeskaart letter t 
 
groep 2:  
woord- en 
letterkaartjes oefenen: 
Knip de woordkaartjes 
bij vis en v uit en steek 
ze in je letterzakje.  
Orden de kaartjes en 
oefen zo de letters en 
woorden.  
  
 
 
 

https://www.leerspellen.nl/spel/2135/Gynzy-Kids-Rijmen.html
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_letters_eduspel.htm
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://i.pinimg.com/originals/6f/a7/f0/6fa7f03e9d3e8f79ece81041e83ebbe1.jpg


 

 

 

Weekplanning van 11-15 mei  (THEMA LENTE/ BOERDERIJ ) 
 

 

 

Klas : SD/BR 

 
 
 

 
MV: (knutselen) 
Beluister eerst nog 
eens het verhaal: 
‘Het kleurenmonster’ 
voer daarna de 
knustelopdracht van 
juf Veerle uit.  

 
doe opdracht: juf 
Kathie  handenspel 
 
 
 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

 

https://youtu.be/jgFoTYohZyk
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-7mGJmh5qNaVxscPQ6amZCh9DF8u9PTj/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

