
 

 

 

Weekplanning van 11 mei  tot 15 mei  
 

 

Klas  Juf Sigrid 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
11/05 

 

DINSDAG 
12/05 

 

WOENSDAG 
13/05 

 

DONDERDAG 
14/05 

 

VRIJDAG 
15/05 

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 

Taal: zie bundel 
 

Ivan en Redouan 
 
 

Duid het juiste woord 
aan. 
 
Vul de zin aan. 
 
 

Taal: zie bundel 
 
Helena, Raphaël, Rune 
 
Begrijpend lezen 
 
 
 

Taal: zie bundel 
 
Iedereen. 
 
Huisje boompje 
beestje: Een pad gaat 
op pad. 
 
Wero: van kikkerdril 
tot kikker. 
 
Los de vragen op: 
kikker en pad. 

Taal: zie bundel 
 
Iedereen. 
 
Begrijpend lezen: 
praatplaat (boerderij) 
 
 
 
 
 

Taal: zie bundel 
 
Helena, Raphaël, Rune 
 

aai, ooi, oei. 

 
 
Praatbox: 11.OO U 

  
 
 

  
 
Praatbox: 11.OO U 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/tgyzYHhqxeMkPmRB6
https://forms.gle/tgyzYHhqxeMkPmRB6
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-5/zinnen/welk-plaatje-hoort-bij-de-zin/oefening-2-alles
https://forms.gle/w5Eabrr9oHAarvRP7
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-pad-gaat-op-pad/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-pad-gaat-op-pad/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-pad-gaat-op-pad/
https://schooltv.nl/video/van-kikkerdril-tot-kikker-kenmerkend-voor-amfibieen/
https://schooltv.nl/video/van-kikkerdril-tot-kikker-kenmerkend-voor-amfibieen/
https://forms.gle/CcSsaVfkXfS9FxVn8
https://forms.gle/CcSsaVfkXfS9FxVn8
https://forms.gle/1gqR5weKiybLhHu7A
https://forms.gle/1gqR5weKiybLhHu7A
https://forms.gle/DjYJDprFXmAQEnQC7
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st


 

 

 

Weekplanning van 11 mei  tot 15 mei  
 

 

Klas  Juf Sigrid 

 
 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Rekenen: zie bundel 
Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
Getallen tot 100: 
van 30 naar 40. 
(oefenen) 
 
Getallen tot 100: 
van 30 naar 40. 
(maken en verzenden) 
 
 

Rekenen: zie bundel 
Iedereen: 
 
Metend rekenen: 
meter, kilogram, liter. 

Praatbox: 13.3O U 
 
Rekenen: zie bundel 
 
Jana, Dila, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
getallen tot 20: vul 
aan. 
 
getallen tot 20: 
Ordenen van meer 
naar minder. 

Rekenen: zie bundel 
Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
Meer, minder, gelijk 
(100) 

Helena, Raphaël, Rune, 
Redouan 
Rekenverhalen: plus 
 
Rekenverhalen: plus 

Jana, Dila, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
getallen tot 20: Wat is 
het meeste? 
 
getallen tot 20: 
ordenen van minder 
naar meer. 
 
 

 Wie zich wil 
ontspannen: 
Bewegingsopdracht  
juf Kathie: wie durft? 

Jana, Dila, Ferdaouze, 
Rayan, Ivan 
getallenlijn tot 20: zet 
de getallen juist. 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/getallen/tellen-tot-en-met-50/wat-is-het-grootste-of-kleinste-getal-tm-30
https://docs.google.com/forms/d/1m7eSnZpp4jfHhYVj5i6hV-aKG3w5HgcQFTB_8StawNU/edit
https://forms.gle/5HQD72uPkcicL1rg6
https://forms.gle/5HQD72uPkcicL1rg6
https://www.donboscohallebulo.com/juf-sigrid-st
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/vul-de-buurgetallen-in
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/vul-de-buurgetallen-in
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://forms.gle/rQv8k3LAzrhECHNVA
https://forms.gle/rQv8k3LAzrhECHNVA
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/redactiesommen/erbijsommen/erbij-tot-en-met-20/oefening-1-meerkeuze
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/redactiesommen/erbijsommen/erbij-tot-en-met-20/oefening-2-meerkeuze
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/wat-is-het-grootste-of-kleinste-getal
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/wat-is-het-grootste-of-kleinste-getal
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-20/zet-de-getallen-van-laag-naar-hoog
https://drive.google.com/file/d/1issFBT96BAV0-jL8fnDkOyIyRQkJ1aGC/view?usp=sharing
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/getallenlijn/getallen-verbinden-op-de-getallenlijn-tm-20
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/getallenlijn/getallen-verbinden-op-de-getallenlijn-tm-20
http://www.pixabay.com/

