
 

 

 

Weekplanning van 22-26 juni (THEMA VERKEER/VAKANTIE) 
  

 

 

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: Musti in het 
vliegtuig 
+ inhoudsvragen  
 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
Verbind de getallen 
 
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 9 

(bladen met  ) 
groep 3: cijfer 6 

(bladen met  ) 
groep juf Christel: 

 
LESDAG OP SCHOOL 
 
 
 

 

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
Puzzel fietsen 
 
+ werkbundel: 
 - Welke vorm heeft 
het bord? 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 
Wisse oefent  
ZOWISO 1ste leerjaar blok 
2 
les 21 
 

AUDITIEVE TRAINING:  
Welk plaatje/woord 
begint met de letter? 
 
rijmen 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
evenveel, niet 
evenveel 
 
Het plusteken 
 
Het minteken 
+ werkbundel 
groep 1 en 2: cijfer 10 
groep 3: 
rekenbundel tot 6 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 
Oefen je nog eens mee? 
ZOWISO 1ste leerjaar 
werkboek  blok 2 
les 25 

 
WISKUNDE: 
 
het plusteken oefenen 
 
het minteken oefenen 
 
werkbundel: 
-Kleur of teken het 
aantal mensen in de 
bus 
-Teken evenveel 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 
Oefen je nog eens mee? 
ZOWISO 1ste leerjaar 
werkboek  2 
les 26 
 

SEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=PZoCUV87eTY
https://www.youtube.com/watch?v=PZoCUV87eTY
https://www.digipuzzle.net/kids/transport/puzzles/lines_digibord.htm
https://www.bookwidgets.com/play/5JVESX?teacher_id=6260271010021376
https://www.loom.com/share/5dba0c4de73647628344701fef001c86
https://www.loom.com/share/5dba0c4de73647628344701fef001c86
https://www.loom.com/share/5dba0c4de73647628344701fef001c86
https://www.loom.com/share/5dba0c4de73647628344701fef001c86
https://www.loom.com/share/5dba0c4de73647628344701fef001c86
https://static.tinytap.it/media/webplayer/webplayer.html?structureJson=https://www.tinytap.it/store/api/album/167965/structure/&v=4.1.5
https://static.tinytap.it/media/webplayer/webplayer.html?structureJson=https://www.tinytap.it/store/api/album/167965/structure/&v=4.1.5
https://static.tinytap.it/media/webplayer/webplayer.html?structureJson=https://www.tinytap.it/store/api/album/168316/structure/&v=4.1.5
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-tekens-gelijk-aan-en-niet-gelijk-aan
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-tekens-gelijk-aan-en-niet-gelijk-aan
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-plusteken-optellen-tot-5-manier-2-met-lineair-getalbeeld
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-minteken-aftrekken-tot-5-manier-2-met-lineair-getalbeeld
https://www.loom.com/share/1244bb96f7fd44cc91f2151b626a0a57
https://www.loom.com/share/1244bb96f7fd44cc91f2151b626a0a57
https://www.loom.com/share/1244bb96f7fd44cc91f2151b626a0a57
https://www.loom.com/share/1244bb96f7fd44cc91f2151b626a0a57
https://www.loom.com/share/1244bb96f7fd44cc91f2151b626a0a57
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-plusteken-optellen-tot-5-extra-oefening-met-lineair-getalbeeld
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-minteken-aftrekken-tot-5-extra-oefening-met-lineair-getalbeeld
https://www.loom.com/share/7707fe3f5a254adeaa26849f893b7a22
https://www.loom.com/share/7707fe3f5a254adeaa26849f893b7a22
https://www.loom.com/share/7707fe3f5a254adeaa26849f893b7a22
https://www.loom.com/share/7707fe3f5a254adeaa26849f893b7a22
https://www.loom.com/share/7707fe3f5a254adeaa26849f893b7a22


 

 

 

Weekplanning van 22-26 juni (THEMA VERKEER/VAKANTIE) 
  

 

 

Klas : SD/BR 

 

Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 
Oefenen in de werkbundel 

 
 

+ werkbundel 
-Uit hoeveel stukjes 
bestaat het woord? 
Kleur de bolletjes. 
-Wat rijmt? Trek een 
lijn. 

 Bewegen en leren: 
bewegingstussendoortj
es 
stappen, joggen en 
lopen 

NEDERLANDS:  
schrijven:  
 
groep 1 + 2 + 3: 
werkbundel: 
schrijfblad 
schrijfpatronen + 
Liam en Noran: 
golfpatroon 
andere leerlingen: 
blad 6 
 
  

  
 

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
memory fietsen 
 
Filmpje:: 
versje: kletskleddernat 
 

NEDERLANDS: 
visueel: 
 
zoek de juiste schaduw 
van de voertuigen 
 
+ werkbundel  
-zoekplaat 

WERO:  
 
Het zebrapad 
oversteken 
 
werkbundel: 
- Waar waarschuwt het 
bord voor?  
- Welke vervoers- 
middelen heb jij?  
-Hoe ziet je straat 
eruit?  
-Waar heb jij al eens 
mee gereisd? 
 
doe - opdracht: 
Neem een pakje 
krijtjes en maak een 
tekening op de grond 
over ‘het verkeer’: 
straten, huizen, 
zebrapad, rotonde, 
auto’s, fietsen,... 

https://www.loom.com/share/7e5e196171e341cdbf0c045ebce79840
https://www.loom.com/share/7e5e196171e341cdbf0c045ebce79840
https://kleuteridee.nl/gym-beweging/bewegingstussendoortjes/
https://kleuteridee.nl/gym-beweging/bewegingstussendoortjes/
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/stappen-joggen-lopen-funzone
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/stappen-joggen-lopen-funzone
https://www.bookwidgets.com/play/5JVESX?teacher_id=6260271010021376
https://drive.google.com/file/d/1r99mUSsh4fRcOHU4p-pyirV2jXwyHhPv/view?usp=sharing
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/puzzle_dragpicture_transportation_eduspel.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/puzzle_dragpicture_transportation_eduspel.htm
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-zebrapad-oversteken
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-zebrapad-oversteken


 

 

 

Weekplanning van 22-26 juni (THEMA VERKEER/VAKANTIE) 
  

 

 

Klas : SD/BR 

 

Gebruik zoveel 
mogelijk woorden die 
je over dit thema 
geleerd hebt en verzin 
er een verhaal bij. 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
Spelen met zinnen, 
woorden en letters 
 
Opdracht: 
-Zoek een boek 
-Zoek zinnen in het 
boek. 
-Tel de woorden in een 
zin. 
-Tel en kijk naar de 
letters in een woord. 
Welke letters herken 
je? 
 
 
 
+ werkbundel: 

 
 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
Liam en Noran: 
golfpatroon 
andere leerlingen: 
blad 3 
 
doe opdracht van juf 
Kathie:spelen, 
schrijven, afkoelen 
met water 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
verhaal: het 
letterwinkeltje 
 
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
filmpje 

filmpje 
HET FEESTSPEL 
ZOWISO 1ste leerjaar  
werkboek 2 
les23 
 
filmpje 
WISSE WENST JULLIE 
EEN PRETTIGE 
VAKANTIE 
 

https://youtu.be/HLmb7Nir-xE
https://youtu.be/HLmb7Nir-xE
https://drive.google.com/file/d/1FvCLOLyJqQtKt4-l6Aunq5hjeDxZ04dc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvCLOLyJqQtKt4-l6Aunq5hjeDxZ04dc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V93P5phV0PA
https://www.youtube.com/watch?v=V93P5phV0PA
https://www.loom.com/share/45649d6fa22b4b269c91f4ed04694e82
https://www.loom.com/share/45649d6fa22b4b269c91f4ed04694e82
https://www.loom.com/share/45649d6fa22b4b269c91f4ed04694e82
https://www.loom.com/share/45649d6fa22b4b269c91f4ed04694e82
https://www.loom.com/share/45649d6fa22b4b269c91f4ed04694e82
https://www.loom.com/share/5f6cf22eb1c648dfb40df8d4122d447b
https://www.loom.com/share/5f6cf22eb1c648dfb40df8d4122d447b
https://www.loom.com/share/5f6cf22eb1c648dfb40df8d4122d447b
https://www.loom.com/share/5f6cf22eb1c648dfb40df8d4122d447b


 

 

 

Weekplanning van 22-26 juni (THEMA VERKEER/VAKANTIE) 
  

 

 

Klas : SD/BR 

 

-knip de woorden van 
een zin 
-knip de letters van 
een woord. 
 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema  

 
 

 
MV (knutselen):  
werkbundel: 
Teken de auto bij de 
wielen 
 

 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
MV (knutselen): 
3 kleine visjes 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
Lied: in de zomer 
 

Afbeeldingsbronnen b 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://drive.google.com/file/d/15k4qYuX8uUa53rcli2e6kgumUdQB5GsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15k4qYuX8uUa53rcli2e6kgumUdQB5GsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pSjhaRhBWNheEawBwd4ymIMNE-6SZcf1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=P7PnjB173zs
http://www.pixabay.com/

