
 

 

 

Weekplanning van 15-19 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 

 
NEDERLANDS/ WERO:  
spreken en luisteren: 
Verhaal ‘Eend op de 
fiets’ 
+ inhoudsvragen  
 
WISKUNDE:  
Getallen:  
Filmpje: Tellen tot 10 
en terugtellen 
bundel: 
groep 1 en 2: cijfer  

(bladen met en 

  ) 
groep 3: cijfer 6 

(bladen met  ) 
+ cijfers schrijven in 
oefenmap 

 
SCHOOLDAG 
 
 

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
Bouw de juiste weg 
 
+ werkbundel: 
  - In welke richting  
   vliegt het vliegtuig?  
- vliegtuigen  
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
Wisse oefent 
filmpje 
ZOWISO 1lj werkboek 2 
 les 14 

 
 
 
NEDERLANDS: 
Auditieve training: 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
Filmpje: getalbeelden 
tot 5 inoefenen 
 
Filmpje: dobbelstenen 
tot 10 inoefenen 
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 9 

(bladen met en

 ) 
groep 3: cijfer 6 

(bladen met  
) 
 
 
 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
werkbundel: 
Dobbelspel ‘onderweg’ 
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 
ZOWISO 1 lj 
werkboek 2 les 18 

 
 
WERO:  
 
Groot lawaaiboek over 
voertuigen 
 
Voertuigen: Welke 2 
foto’s horen bij elkaar? 

https://www.youtube.com/watch?v=AmBUGoOmrCc
https://www.youtube.com/watch?v=AmBUGoOmrCc
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/tellen-tot-10-en-terugtellen-automatisatie-rechtstaand
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/tellen-tot-10-en-terugtellen-automatisatie-rechtstaand
https://www.wai-not.be/page/article/5840/4663
https://www.loom.com/share/50215118f4f04ac897638ef604fd788b
https://www.loom.com/share/50215118f4f04ac897638ef604fd788b
https://www.loom.com/share/50215118f4f04ac897638ef604fd788b
https://www.loom.com/share/50215118f4f04ac897638ef604fd788b
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dominobeeld-tot-5-inoefenen
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dominobeeld-tot-5-inoefenen
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dobbelstenen-tot-10-inoefenen-linkse-dobbelsteen-altijd-5-deel-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dobbelstenen-tot-10-inoefenen-linkse-dobbelsteen-altijd-5-deel-1
https://www.loom.com/share/301c7383dc584460a6e80ac9adf9eca5
https://www.loom.com/share/301c7383dc584460a6e80ac9adf9eca5
https://www.loom.com/share/301c7383dc584460a6e80ac9adf9eca5
https://www.youtube.com/watch?v=FNpab_u9CF4
https://www.youtube.com/watch?v=FNpab_u9CF4
https://www.wai-not.be/page/article/5076/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5076/4663


 

 

 

Weekplanning van 15-19 juni (THEMA VERKEER)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
Is het evenveel of niet? 
filmpje 
ZOWISO 1lj werkboek 2 
les 11 

 
 

DOE-OPDRACHT: 
Zoek voorwerpen die 
beginnen met: 
 
- de ‘v’ van vliegtuig 
- de ‘b’ van boot 
- de ‘s’ van step 

 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
Wisse oefent 

filmpje 
ZOWISO 1 lj werkboek 2  
les 17 

 
 
 
 
  

NEDERLANDS:  
schrijven:  
 
groep 1 + 2 + 3: 
werkbundel: 
Noran en LIam: 
drakenpatroon 
Louka: 
patroon wilde zee + 
blad 4 
andere lln: 
 blad 4, 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
groep 1 en 2: 
letters schrijven in 
oefenmap  
groep 1 tot n 
groep 2 tot s 

+ letterdictee 
 

 
 
 

LEREN LEREN: 
Aandacht richten/ 
Vergelijken: 
 
werkbundel: 
-Zoek de 5 verschillen 
 
 
Geheugen:  
 
memory voertuigen 
 
versje verkeer 
 

WERO: 
 
Filmpje: Tekens in het 
verkeer 
 
 
werkbundel: 
- Veilig of niet?  
- vormen en 
   verkeersborden 
 
 
 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1: 
lees vlot woorden tot 
neus  
 
 
 werkboek veilig stap 
voor stap 2: 
p19: lees alle woorden 
luidop en duid het 
juiste woord aan.  
schrijf het woord 
erboven.  
 
groep 2:  
oefen alle letter m, r, 
v, i, s met de 
letterkaartjes:  
lees de letters vlot +  

https://www.loom.com/share/02cbc38b8b8646e4a15a686c4e06e1dc
https://www.loom.com/share/02cbc38b8b8646e4a15a686c4e06e1dc
https://www.loom.com/share/02cbc38b8b8646e4a15a686c4e06e1dc
https://www.loom.com/share/02cbc38b8b8646e4a15a686c4e06e1dc
https://www.loom.com/share/a52f5d8f51444ab38627c06f11b8bf78
https://www.loom.com/share/a52f5d8f51444ab38627c06f11b8bf78
https://www.loom.com/share/a52f5d8f51444ab38627c06f11b8bf78
https://www.loom.com/share/a52f5d8f51444ab38627c06f11b8bf78
https://www.wai-not.be/page/article/4919/5698
https://nl.pinterest.com/pin/294493263118233923/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-tekens-in-het-verkeer/#q=verkeer
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-tekens-in-het-verkeer/#q=verkeer
https://www.youtube.com/watch?v=Cnbf_YgerVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cnbf_YgerVQ


 

 

 

Weekplanning van 15-19 juni (THEMA VERKEER)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
  schrijf de letters vlot  

 
lees vlot tot sok  
 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 
 

 
NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
Zoek de schaduw van 
de letters  
 
Zoek 2 dezelfde letters 
 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema  
 

 
 

 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
blad schrijfpatronen 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 

+ letterdictee 
groep 1: m, r, v, i, s, p, 
e, t, ee, n  
groep 2: m, r, v, i, s 
 
 
 
doe opdracht van juf 
Kathie: knopen en 
strikken 

SEO:  
 
Kinderyoga 
‘Knuffelland’ 
 
+  
kinderyoga vervoer 
 
 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
 
 

 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
 
MV (knutselen):  

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
MV (knutselen) 
Een dino met juf Draak 

https://www.youtube.com/watch?v=QjP564vdbwc
https://www.computermeester.be/zoek-de-schaduw-letters.htm
https://www.computermeester.be/zoek-de-schaduw-letters.htm
https://www.computermeester.be/zoek-twee-dezelfde/zoek-twee-dezelfde-letters.htm
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://drive.google.com/file/d/1ScjejhIE5pkYJ9s-9kjCQf_O7R6KtkKf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ScjejhIE5pkYJ9s-9kjCQf_O7R6KtkKf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VlgAaZki--A&t=1019s
https://www.youtube.com/watch?v=VlgAaZki--A&t=1019s
https://nl.pinterest.com/pin/375839531406048592/
https://drive.google.com/file/d/1UEx_UQ3oA7f808PHS6rLIZ92Y_oV33w4/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 15-19 juni (THEMA VERKEER)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
  

Boot vouwen  
(+ stappenplan in 
werkbundel) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8hj6WKhz8w

