
 

 

 

Weekplanning van 8-12 juni (THEMA VERKEER/VADERDAG) 
  

 

 

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, 
papa’ 
+ inhoudsvragen  
 
WISKUNDE:  
Getallen:  
tellen tot 10  
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 7 

(bladen met  ) 
groep 3: cijfer 5 

(bladen met  ) 
 
 
 
 

LESDAG OP SCHOOL 
 
 

WISKUNDE: 
Meetkunde: 
 
Hartjes: 
patronen aanvullen 
 
+ werkbundel: 
  - patronen dassen 
aanvullen: knip de 
plaatjes uit en plak ze 
op de juiste plaats 
 
 
WERO:  
woordenschat verkeer 
 
Zoekspel: In het 
verkeer 
 
 

WISKUNDE:  
Getallen:  
tellen tot 6 
getallenrij tot 10 
+ bundel 
groep 1 en 2: cijfer 8 
( cijfer 8 in oefenmap 
schrijven  

+ bladen met ) 
groep 3: cijfer 6 
(cijfer 6 in oefenmap 
schrijven +  

bladen met  ) 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
Vandaag kiest Wisse een 
huis. 
filmpje 
ZOWISO 1ste lj 
werkboek 2 les 9 

SEO/WERO: 
 
Verhaal: Net als papa 
 
+ werkbundel: 
(3 bladen) 
- mijn papa is … 
- familie: knip de 
plaatjes uit en plak ze 
op van groot naar klein 
- versier de das 
 
 
 
groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
Wisse oefent. 
filmpje 
ZOWISO 1ste lj 
werkboek 2 les 10 

https://www.youtube.com/watch?v=1rrJJeNfAso
https://www.youtube.com/watch?v=1rrJJeNfAso
https://www.tinytap.it/activities/g3lsu/play/
https://jufmarije.nl/digibordles-harten/
https://jufmarije.nl/digibordles-harten/
https://www.tinytap.it/activities/g3kwp/play/
https://www.tinytap.it/activities/g3lo0/play/
https://www.tinytap.it/activities/g3lo0/play/
https://www.tinytap.it/activities/g3khu/play/
https://www.tinytap.it/activities/g3h9u/play/
https://www.loom.com/share/401ad837020c42599fccad3104a0fced
https://www.loom.com/share/401ad837020c42599fccad3104a0fced
https://www.loom.com/share/401ad837020c42599fccad3104a0fced
https://www.loom.com/share/401ad837020c42599fccad3104a0fced
https://www.loom.com/share/401ad837020c42599fccad3104a0fced
https://youtu.be/cHokzL3qG88
https://www.loom.com/share/d0c5c09a77a847c38ae72211ef9a6746
https://www.loom.com/share/d0c5c09a77a847c38ae72211ef9a6746
https://www.loom.com/share/d0c5c09a77a847c38ae72211ef9a6746
https://www.loom.com/share/d0c5c09a77a847c38ae72211ef9a6746


 

 

 

Weekplanning van 8-12 juni (THEMA VERKEER/VADERDAG) 
  

 

 

Klas : SD/BR 

 

groep juf Christel: 
Alaa,Brent,Amara, Lennert, 
Nathalie,Lotte 
Wisse oefent. 
filmpje 
ZOWISO 1ste leerjaar 
werkboek 2  
les 7 blz 10 
 

NEDERLANDS:  
schrijven:  
 
groep 1 + 2 + 3: 
werkbundel: 
schrijfblad lijnen en 
stippen., 
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
groep 1 en 2: 
letters schrijven in 
oefenmap  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

LEREN LEREN: 
Geheugen:  
 
voertuigen memory 
 
werkbundel: 
gedicht vaderdag 
 

NEDERLANDS: 
visueel: 
 
Verschillen zien bij 
letters 
 
+ werkbundel  
- zet een cirkel om het 
goede woord 
- geef de hartjes met 
dezelfde letter 
dezelfde kleur 
 

WERO:  
 
Maak een auto-
wandeling met je 
papa: 
- turf de auto’s die je 
tegenkomt 
of 
- neem elk een bingo- 
kaart en zoek de 
automerken 

https://www.loom.com/share/496fe91515354d6a8fbdfaab6cf907a3
https://www.loom.com/share/dcf3ab3d05c04e3aadafef174f9792d1
https://www.loom.com/share/dcf3ab3d05c04e3aadafef174f9792d1
https://www.loom.com/share/dcf3ab3d05c04e3aadafef174f9792d1
https://www.wai-not.be/page/article/4919/5698
https://www.tinytap.it/activities/g3lhw/play/
https://www.tinytap.it/activities/g3lhw/play/
https://drive.google.com/file/d/1vhXqjDAtOF4BmczLCTRtKlVAo2oNvl1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vhXqjDAtOF4BmczLCTRtKlVAo2oNvl1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awsYak9aAPA-1Bcz0uiQBVotM1dl7mbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awsYak9aAPA-1Bcz0uiQBVotM1dl7mbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awsYak9aAPA-1Bcz0uiQBVotM1dl7mbG/view?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 8-12 juni (THEMA VERKEER/VADERDAG) 
  

 

 

Klas : SD/BR 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 
 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
Zoek 2 dezelfde letters 
 
de ‘p’ van papa 
 
+ werkbundel: 
-de ‘p’ van papa 
 
Praatbox 14u tot 14.45 
> uitleg weekschema  
 

 
 

 

 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven  
groep 1 + 2 + 3: 
schrijfbundel: 
schrijfblad bewegende 
lijnen  
eerst op toverbord, 
daarna met potlood 
 
doe opdracht van juf 
Kathie: ballontennis 

NEDERLANDS: 
aanvankelijk lezen en 
schrijven: 
 
groep 1:  
letterfilmpje n 
 werkboek veilig stap 
voor stap 2: p16- 17:  
kijk goed en kleur neus 
en n van neus.  
 
groep 2: 
letterfilmpje sok 
 
werkboek veilig stap 
voor stap 1: p21 
kijk goed en kleur sok 
p22: kijk goed en kleur 
s van sok  

 
MV (knutselen):  
 
werkbundel: 
- vliegtuig vouwen  
 
 

 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
 

 
Mag- taak:  
zie werkbundel 
 
 

Afbeeldingsbronnen b 

https://www.computermeester.be/kleuterschool/twee-dezelfde/zoek-twee-dezelfde-letters-omkeringen.htm
https://jufmarije.nl/digibordles-de-p-van-pen/
https://drive.google.com/file/d/167G8V9D0-uL4R5cDHxb8Vz5jG6TAp8o9/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-saartje-en-juf-saskia
https://drive.google.com/file/d/1Mp3fIFkQa7FhVKRep3EkScq2nI9tEJGR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Nnh85UEVG6E
https://www.youtube.com/watch?v=sx4F_ektzfI
https://docs.google.com/document/d/1fb9_iIo30HTmQVnvDNU214wUOjv5a74gSlrBWUxEIQw/edit?usp=sharing
http://www.pixabay.com/

