
Weekschema : 22/03 t.e.m. 26/03 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08.00 – 09.00  

 

opstaan en klaarmaken 

 

Goed ontbijten!  

Luister naar je 

lievelingslied        

opstaan en klaarmaken 

 

ochtendgymnastiek 

Samson en Gert 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=aNq1eZvwhGI 

opstaan en klaarmaken 

 

20x jumping jack 

(springen armen en 

benen open-toe) 

 

opstaan en klaarmaken 

 

Maak de brievenbus 

leeg en sorteer de post. 

09.00– 10.00  Rekenen: 

*maaltafeltoetsje 6 

* oefenblaadje optellen 

en aftrekken tot 100 

met brug 

(splitsbeentjes) 

 

Rekenen: 

*maaltafeltoetsje 7 

*oefentoets wiskanjers 

alleen invullen  

 

 

Rekenen: 

*maaltafeltoetsje 8 

*rekenbundel Minions  

p 1+2  

 

Rekenen: 

*maaltafeltoetsje 9 

* rekenbundel Minions  

p 3+4 

 

10.00 – 11.00  Vrije tijd: 

*speel even buiten 

*eet tussendoortje 

*…… 

Vrije tijd: 

*mama/papa helpen met 

een taakje 

*speel even buiten 

*eet tussendoortje 

*…… 

Vrije tijd: 

*just dance 

*speel even buiten 

*eet tussendoortje 

*…… 

Vrije tijd: 

*mama/papa helpen met 

een taakje 

*speel even buiten 

*eet tussendoortje 

*…… 

11.00 – 12.00  taal: 

*lezen:  

kijk-leesboek p 15+16 

*taalbeschouwing 8.3: 

Zinnen aanvullen ws p10 

oef 1+2 

(oplossingen zie 

bundeltje) 

  

Spelling: 

*7.2: oefening 3 p 48 

zinnen overschrijven 

van oplossingenblad  

(zie bundeltje) 

*OHW oefenen in 

oefenschriftje 

 

taal: 

*kopieerblad bij les 8.5:  

Wat weet je over een … 

Probeer over elk dier 1 

mooie zin te maken. 

Je mag de dieren zelf 

kiezen. 

 

 

 

 

taal: 

*Begrijpend lezen: 

Tekst kijk-leesboek 

p20+21 2x lezen 

Vraagjes oplossen ws 

p11 

(oplossingen zie 

bundeltje) 

https://www.youtube.com/watch?v=aNq1eZvwhGI
https://www.youtube.com/watch?v=aNq1eZvwhGI


Weekschema : 22/03 t.e.m. 26/03 
12.00 – 13.00  Middagpauze Middagpauze Middagpauze Middagpauze 

13.00 – 14.00  Huiswerk: 

OHW (roze) knippen +  

2x schrijven op ht blad. 

Lezertje 8.2 

 

 Huiswerk: 

Rekenbundel Minions p4 

(4 rijtjes maken) 

Lezertje 8.2 

 

Buiten spelen! 

Maak een leuke/gekke 

foto en mail deze naar 

de juf! 

 

Taal: 

*schoonschrift:  

Hoofdletter C  

ws p 36 + 37 

(bekijk het filmpje op 

bingel) 

*lezen: kijk-leesboek  

P 17-19 

 

Muzische vorming: 

*knutselen Pasen: 

-eitjes koken en 

schilderen 

-eitjes uitblazen en 

versieren 

-eiersla maken 

-paasmandala kleuren 

14.00 – 15.00  Muzische vorming: 

*zing: 6 heksen bij 

elkaar 
https://www.youtube.com/ 
results?search_query= 
6+heksen+bij+elkaar 

*maak een mooie 

tekening voor de juf 🥰 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=6+heksen+bij+elkaar
https://www.youtube.com/results?search_query=6+heksen+bij+elkaar
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