
 

 

 

Weekplanning van 25 - 29 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 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
Roefie rups filmpjes  
  
intro Roefie Rups 
 
Tellen met Roefie Rups 
 
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 6 

(bladen met ) 
groep 3: cijfer 4 

(bladen met  ) 
 
 
 
 

 
LESDAG OP SCHOOL 
 
 

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
 
ruimtelijke oriëntatie 
 
+ werkbundel: 
   puzzel schaap 
   doolhof zoek het jong 
 
NEDERLANDS 
Auditieve training: 
 
werkbundel 
(2 bladen) 
- de kip en de wip  
- auditieve synthese 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
Meer dan, minder dan 
  Filmpje: De bekjes 
 
+ bundel 
groep 1: 
bij juf Christel 
Alaa, Lennert, 
nathalie, Amara en 
Lotte) 
Werkboekje Zowiso 
blok 2 les 1 
filmpje juf Christel 
groep  2: cijfer 6 

( bladen met  ) 
groep 3: cijfer 5 
(cijfer 5 in oefenmap 
schrijven +  

 
WERO: 
 
Praatbox: 9.30 - 10.15 
 
online oefening 
Elk dier en zijn jong  
 
van kip tot ei 
 
+ werkbundel: 
(3 bladen) 
- Wat hoort bij wie?  
- Dieren en hun jong 
- Dierenfamilies 
 
WISKUNDE: 
groep 1: 
bij juf Christel 

https://drive.google.com/open?id=18GCR5u-GMgH8HBpapb-V8VuqqxkUQ6oz
https://drive.google.com/open?id=1UbkKLGAm_kSWQHD2REgckMi1C8zzfG2z
https://www.computermeester.be/ruimtelijk_orientatie_kleuters.htm
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-tekens-en-extra-oefening
https://www.loom.com/share/a780957d5eed4a55a66c2c372bddf726
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.wai-not.be/page/article/5454/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4978/4663


 

 

 

Weekplanning van 25 - 29 mei (THEMA BOERDERIJ )  
 

 

Klas : SD/BR 

 

bladen met  ) 
Alaa, Lennert, 
nathalie, Amara en 
Lotte) 
werkboekje Zowiso 
blok 2 les 2 
filmpje juf Christel 
 
 

NEDERLANDS:  
schrijven:  
 
groep 1 + 2 + 3: 
werkbundel: 
schrijfpatronen, 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
groep 1  
letters schrijven in 
oefenmap  + de letter 
ee  
groep 2: letters 
schrijven in oefenmap 
+ letter i  

 
 
 
 

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
filmpje: Welk dier is er 
weg? 
 
De kristallen bol   
 

NEDERLANDS: 
visueel: 
+ werkbundel 
(2bladen) 
-Tweelingen  
-De boer op zijn tractor 
 
 
 

WERO/ SEO:  
kinderyoga ‘De koe en 
de poes’ 
 
dierengeluiden 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

https://www.loom.com/share/7f2fc61c814540c3bf5c33f24ddf0af9
https://youtu.be/RxJeRLii9F4
https://youtu.be/RxJeRLii9F4
https://www.digipuzzle.net/minigames/crystalball/crystalball_eduspel.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gQeTl1qH9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=gQeTl1qH9Iw
https://www.computermeester.be/boerderijdieren.htm


 

 

 

Weekplanning van 25 - 29 mei (THEMA BOERDERIJ )  
 

 

Klas : SD/BR 

 

Namiddag 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
online spel letters 
 
groep 1:  
letterfilmpje ee 
werkboek Veilig stap 
voor stap 2 p 7: kruis 
het juiste woord aan 
en schrijf het erbij.  
p 8: hoor je de letter 
ee, schrijf hem op.  
 
groep 2:  

letterfilmpje i 
werkboek veilig stap 
voor stap 1: p 17  
Waar hoor je de i? 
schrijf ze op de juiste 
plek 
big, vis, mol, lik, kip, 
pit, mis, aap, kin, bal, 
wip, boek  
p18: kijk goed en kleur 
de letter i  
 
 
 
 

 
 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfblad 5 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
doe opdracht: juf 
Kathie: maak nog eens 
de dierenwandeling 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1: werkboek 
stap voor stap 2: p 9 - 
10  kijk goed en kleur 
het woord een en de 
letter ee 
in welk plaatje hoor je 
de ee? 
 
 
groep 2: 
werkboek veilig stap 
voor stap 1: p 19 
hak het woordje in 
stukjes. Waar hoor je 
de i? schrijf de i op de 
juiste plaats. 
vos, wip, kip, raam, vis, 
kin, rem, bel, lig, zit, 
mes, bijt 
 
Steek de letter i bij jde 
letterkaartjes en oefen 
je letterkaartjes. Doe 
ook eens dictee.  
 
 

https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/
https://www.youtube.com/watch?v=k_ZDGptySmo
https://www.youtube.com/watch?v=CKOP8MUN8oQ
https://drive.google.com/file/d/1cHYutTrg4V-BR1aOeEarPT-xryagwBd7/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-2/klanken/oefenen-met-ee/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-2/klanken/oefenen-met-ee/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank


 

 

 

Weekplanning van 25 - 29 mei (THEMA BOERDERIJ )  
 

 

Klas : SD/BR 

 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg week 

 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 

 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 

Kookactiviteit:  
stappenplan omelet 
bakken 

Afbeeldingsbronnen b 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.pinterest.com/pin/373165519096551688/
https://www.pinterest.com/pin/373165519096551688/
http://www.pixabay.com/

