
 

 

 

Weekplanning van 18-22 mei  (THEMA 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: Rare dieren 
+ inhoudsvragen  
  
 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
online spel: vingers 
tellen 
 
+ cijfers schrijven in 
oefenmap 
 
+ bundel 
groep 1 + 2: cijfer 6 

(bladen met  ) 
 
groep 3: cijfer 4 

 (bladen met  ) 
 

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
 
Rupert en de vormen 
+ vormen 
+ werkbundel: 
   zoek dezelfde vorm 
 

 
VRIJE DAG 
(OLH-Hemelvaart) 

 
VRIJE DAG 
(OLH-Hemelvaart) 
 

https://drive.google.com/file/d/1BS7IP6zQf1wXjnVwTAuUAAApyn6Pft2E/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aNTPZ7HbTjp30lhi0oYp-wbJjreSrlZRE5by5MhrMuc/edit?usp=sharing
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_fingers_numbers_eduspel.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_fingers_numbers_eduspel.htm
http://www.rupertexplores.com/documents/RupertVormen.pdf
https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/#heading-vormen


 

 

 

Weekplanning van 18-22 mei  (THEMA BOERDERIJ )  
 

 

Klas : SD/BR 

 
NEDERLANDS:  
schrijven:  
 
groep 1 + 2 + 3: 
werkbundel: 
blad 8 en 9 
schrijven 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
groep 1 + 2: 
letters schrijven in 
oefenmap  
 

WISKUNDE 
groepje bij juf Christel 
(Nathalie-Alaa-Lennert
-Amara-Lotte en 
Mohammed) 
Getallen tot 10: 
oefening 1: 
-Van hoog naar laag 
oefening 2: 
Op de getallenlijn 
-oefening 3: 
Wat kost het? 
 
NEDERLANDS:  
Voorbereidend lezen 
en schrijven: 
 
groep 1+2+3: 
Auditieve training: 
Auditieve synthese  
+ rijmen 
 
Aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
via praatbox met juf 
Marijke 
11.00:  groep 1 
11.30 groep 2 
 

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
memoryspel 
boerderijdieren 
 
+ Lied ‘vies, klein 
varkentje’ 
(tekst in werkbundel) 
 
 
doe opdracht: juf 
Kathie: maak deze 
dierenwandeling 
 
 
Mag-taak: 
zie werkbundel 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/getallen/tellen-tot-en-met-10/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/getallen/getallenlijn/getallen-verbinden-op-de-getallenlijn-tm-10
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/geld/algemeen/wat-kost-het
https://drive.google.com/file/d/1fbY4ThJzww5Zy3j4B5t24MwUPKj2O0C5/view?usp=sharing
https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
http://www.memoryspelen.nl/index.php?show=5231&play#game
http://www.memoryspelen.nl/index.php?show=5231&play#game
https://www.youtube.com/watch?v=78hmk1l96MY
https://www.youtube.com/watch?v=78hmk1l96MY
https://drive.google.com/file/d/1cHYutTrg4V-BR1aOeEarPT-xryagwBd7/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 18-22 mei  (THEMA BOERDERIJ )  
 

 

Klas : SD/BR 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven:  
 
Zoek de letter  
 
+ Alfabet Mozaïeken  
 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema  
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1: leeskaart 
letter t  
Lees en doe  daarna 
dictee. Maak tien 
woorden van deze 
letterkaart en schrijf ze 
ook op.  
welk plaatje hoort bij 
het woord?  
 
 
groep 2: in welk plaatje 
hoor je deze klank?  
+ 
 
Schrijf en oefen de 
schrijfletters in  je 
zwarte mapje . 
 
letterfilmpje i 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

https://kleuteridee.nl/boerderij/#heading-boerderijspelen
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_alphabet_eduspel.htm
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://i.pinimg.com/originals/6f/a7/f0/6fa7f03e9d3e8f79ece81041e83ebbe1.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6f/a7/f0/6fa7f03e9d3e8f79ece81041e83ebbe1.jpg
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-2/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-2/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-2/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-2/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.youtube.com/watch?v=CKOP8MUN8oQ


 

 

 

Weekplanning van 18-22 mei  (THEMA BOERDERIJ )  
 

 

Klas : SD/BR 

 
 
MV: (knutselen) 
Stap voor stap 
boerderijdieren 
tekenen 

 
Mag-taak: 
zie werkbundel 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ueyC1pFoQ7QLGh6mjBi3WZaI77n5C6KA
https://drive.google.com/open?id=1ueyC1pFoQ7QLGh6mjBi3WZaI77n5C6KA
https://drive.google.com/open?id=1ueyC1pFoQ7QLGh6mjBi3WZaI77n5C6KA
http://www.pixabay.com/

