
 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei  (THEMA LENTE)  
 

 

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: 
 
filmpje ‘lente’  
+ vragen zie 
werkbundel 
  
+ online oefening: 
  van zaadje tot bloem 
 
 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
oefenmap cijfers 
schrijven 
+ 
tellen tot 10 
 
 
  

 
WISKUNDE: 
Meetkunde: 
werkbundel: 
wb rups 
kleurenpatroon 
+ 
vormen 

 
WISKUNDE:  
Getallen:  
 
werkbundel:  
ganzenbordspel lente 

 
Praatbox: 9.30 -10.15 
 
WERO: 
online-oefening: 
Dierengeluiden 
herkennen  
 

 
NEDERLANDS:  
schrijven:  
groep 1 en 2 en 3: 
schrijven in oefenmap 
schrijfpatronen  

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

 
LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
werkbundel:  
memoryspel 
boerderijdieren  

 
NEDERLANDS: 
visueel: 
 
online oefening: 
verschillen zoeken 
+ 
werkbundel 
wb verschillen zoeken 

 
WERO/ MV:  
haasjes knutselen  
+ 
werkbundel:  
haasjes knutselen 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-groei-en-bloei/
https://www.wai-not.be/page/article/5367/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5367/4663
https://www.digipuzzle.net/minigames/digizoo/digizoo_count_yurls.htm
https://www.wai-not.be/page/article/4937/4663
https://jufmaike.nl/pasen-ganzenbord/
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.tinytap.it/activities/g374y/play/dierengeluiden-herkennen-boerderij
https://www.tinytap.it/activities/g374y/play/dierengeluiden-herkennen-boerderij
https://www.tinytap.it/activities/g374y/play/dierengeluiden-herkennen-boerderij
https://drive.google.com/file/d/1WO0j_iBAweZ2p3uimGbazJ-hab-hDDM9/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.jufsanne.com/boerderij/memoryboerderij.pdf?x20372
https://www.jufsanne.com/boerderij/memoryboerderij.pdf?x20372
https://www.wai-not.be/page/article/5791/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5791/4663
https://www.studiolala.be/blog/gratis-diy-paashaasjes-b30.html


 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei  (THEMA LENTE)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
Schrijf de letters ook 
eens 

reuzegroot+piepklein 
op je toverbord of een 
blad papier 
 
groep 1 en 2: 
schrijven in oefenmap 
letters 

Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
 
groep 3: 
Schrijven 
Oefenmap: 
naam schrijven+met 
blinddoek, heel groot, 
piepklein   5 X 
Auditieve training: 
rijmen 
woorden klappen in 
lettergrepen  

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema + 
introductie 
klusjesbingo  
 

Mag- taak:  
zaadjes planten 
Bij de werkbundel 
hebben jullie zaadjes 
(van zonnebloemen) 
gekregen. Jullie mogen 
die in een potje met 
aarde planten. 
Niet vergeten: het 
plantje heeft water, 
licht en warmte nodig! 
(zie filmpje) 
 
 
 

 

 

 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel + 
Doe opdracht van juf 
Kathie 
SCHRIJFHAND VAN 
JOUW KNUFFEL 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel  
 
puzzel tulpen 
 
puzzel dino 
 

https://www.computermeester.be/rijmwoorden.htm
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://drive.google.com/file/d/1TWVFnpjZpH-9BvHrfXU1F8W6bg2DMnsE/view?usp=sharing
https://www.wai-not.be/page/article/5441/26
https://www.digipuzzle.net/kids/dinos/puzzles/mixer_eduspel.htm


 

 

 

Weekplanning van 27 april tot 1 mei  (THEMA LENTE)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
 
NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen: 
 
groep 1:  
letter- en 
woordkaartjes kern 1 
oefenen 
 
groep 2:  
letter- en 
woordkaartjes m en r 
oefenen 
 

 
NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen: 
 
groep 1:  
lezen in geel 
leesboekje - ik lees na 
PEN  
 
groep 2: Zoek 
speelgoed met m/ zoek 
speelgoed met v. 
Verzamel en maak een 
foto.  

 
NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
groep 1:  
letters schrijven in 
lettermap (van kern 1) 
 
groep 2:  
letters schrijven in 
lettermap (m en r)  
groep3: alle 
schrijfpatronen 

reuzegroot+piepklein 

 
NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
groep 1:  
lezen in leesboekje VLL  
 
groep 2: 
werkblad uit kern 1 na 
letter (na m en v)  
 
groep 3:ogen toe!alle 
schrijfpatronen 

reuzegroot+piepklein 
Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WO0j_iBAweZ2p3uimGbazJ-hab-hDDM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WO0j_iBAweZ2p3uimGbazJ-hab-hDDM9/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

