
 

 

 

Weekplanning van 4-8 mei  (THEMA: LENTE/ MOEDERDAG)  
 

 

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: ‘Ik vind je lief, 
mama’  
+ inhoudsvragen  
 
 

WISKUNDE:  
Getallen:  
 
oefenmap cijfers 
schrijven  
+ 
tellen tot 10 
 
 
  

WISKUNDE: 
Meetkunde: 
 
werkbundel: 
wb kleurenpatroon  
+ raamfiguren 

WISKUNDE:  
Getallen:  
Filmpjes: 
Dobbelsteenbeeld tot 
5 inoefenen 
 
Dobbelstenen tot 10 
inoefenen  
+ werkbundel:  
(2 bladen) 
- hoeveel harten? 
- Kleur evenveel  
  hartjes 

 
Praatbox: 9.30 -10.15 
 
NEDERLANDS/ WERO:  
spreken en luisteren: 
Verhaal ‘Raad eens 
hoeveel ik van jou hou’ 
 
WERO: 
Moederdagbingo 
Dit kan je het hele 
weekend samen met 
mama doen! 
 

NEDERLANDS:  
schrijven:  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfpatronen tussen 
schuine lijnen  
(3 bladen met ) 

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

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
versje moederdag 
(oefen dit als het kan 
zonder dat mama!) 
 

NEDERLANDS: 
visueel: 
 
werkbundel 
(2 bladen) 
- verschillen zoeken 
- gezichten puzzel 

WERO/ MV: 
Knutselopdracht: 
moederdag 
(zie aparte omslag) 
NIET aan mama tonen 
 
zondag moederdag! 

https://drive.google.com/file/d/14c8ZDVlh7trd17a_Q0exmef4vKt4HXrQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14c8ZDVlh7trd17a_Q0exmef4vKt4HXrQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ZNDGcqZZgoODR30By0gLQxVRMAiz2Q8N7w2eIDd7HY/edit?usp=sharing
https://www.digipuzzle.net/minigames/digizoo/digizoo_count_yurls.htm
https://www.computermeester.be/ruimtelijk-inzicht.htm
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dobbelsteenbeeld-tot-5-inoefenen
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dobbelsteenbeeld-tot-5-inoefenen
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dobbelstenen-tot-10-inoefenen-deel-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/dobbelstenen-tot-10-inoefenen-deel-1
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://www.youtube.com/watch?v=QkU6zNZCeCU
https://www.youtube.com/watch?v=QkU6zNZCeCU
https://docs.google.com/document/d/1txxQpcYU_q1tTqQlLwO8gNL1XHEVQsIcN-VNykVqHnI/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://docs.google.com/document/d/1IElNH0sI8KiarWsLzg4vY_OAybdZKo66Ym5IaCScszQ/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 4-8 mei  (THEMA: LENTE/ MOEDERDAG)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
 
groep 1 en 2: 
letters schrijven in 
oefenmap  

 
groep 3: 
Auditieve training: 
woorden klappen in 
lettergrepen + rijmen  

 
 
 
 

 
 
 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
groep 1:  
letter t schrijven +  
werkboek  
‘stap voor stap’: 
p 4  waar hoor je de t?  
p5 woorden lezen + 
verbinden + woord  
schrijven boven de 
prent  
 
groep 2:  
werkboek  
‘stap voor stap’ 
p 12 - p 13 - 
kijk goed! kleur VIS en 
kleur V  
 
 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
groep 1 en 2: 
letters schrijven in 
oefenmap  
 
groep 1:  
letter t schrijven + 
letterfilmpje t veilig 
leren lezen 
letterfilmpje t 
letterfilmpje teen 
spullen zoeken met de 
letter t  
 
 
groep 2:  
letter v schrijven +  
letterfilmpje v 
letterfilmpje vis  
 
zoek speelgoed met de 
letter V  

 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfpatronen 
tussen schuine lijnen  

(3 bladen met ) 
 
 
 
doe opdracht: juf 
Kathie   met de bal 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
groep 1:  
luister goed? welk 
woord hoort bij de 
klank?  
werkboek stap voor stap 
p 6: welke letter hoor je 
vooraan? omkring? en 
schrijf de letter op.  
 
groep 2:  
luister goed! in welk 
woord hoor je de v?  
werkboek stap voor stap 
p 14 - 15   hoor je de v 
vooraan in het woord? 
p14: vijf, doos, vel, mes, 
voet, wip, vos, wieg, pet, 
veeg, boek, kip  
p 15: vier, boef, vuur, 
raam, vis, vaas, soep, 
duif, poes, voet, zeef  

https://www.computermeester.be/rijmwoorden.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Vncyp_4ylxE
https://www.youtube.com/watch?v=rUIGbDKDj-c
https://www.youtube.com/watch?v=Fb9N8cVactQ
https://www.youtube.com/watch?v=a_g_EhiW85c
https://drive.google.com/file/d/1PtDw0Lm18ryGEnucbJZ07byPPidi6K0a/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-erbij/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-erbij/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/flitsen/welk-plaatje-hoort-erbij/oefening-3-m-r-v-i-s-aa-p-e
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/klanken/oefenen-met-v/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-1/klanken/oefenen-met-v/in-welk-plaatje-hoor-je-de-klank


 

 

 

Weekplanning van 4-8 mei  (THEMA: LENTE/ MOEDERDAG)  
 

 

Klas : SD/BR 

 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema  
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 

WERO/ MV:  
 
Knutselopdracht: 
Hartjesslinger 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://docs.google.com/document/d/1gg_lg9cGwK3xup-rNbxZoz_RJjwVVUGHOWXmXzjVXGE/edit?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

