
Weekschema : 26/10 t.e.m. 29/10 

Voor taal en spelling kan het zijn dat jullie al een opdracht gedaan hebben in de klas… zorg er gewoon voor dat je op het einde van de week alles klaar hebt.  

 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 

 

Zing het maaltafellied 
https://www.youtube.com/watch?v=H8zZfuccldc  

09.00– 10.00  Rekenen: 

*ws p 34: oef 6 + 7 

Rekenen: 

*ws p 35: oef 8 + 9 

(oef 8: zoek eerst de 2 

getallen die samen 10 

vormen, dan het 3de 

getal erbij 

doen/aftrekken) 

 

Rekenen: 

*werkblad:  

oefenen + en – tot 20 

(bijlage 2) 

  

 

Rekenen: 

*drilsommen ht 4de rijtje 

*taakjes bingel 

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: 

* begrijpend lezen: 

Kijk- en leesboek p 42-

43 

Ws p 24 

Lees eerst het verhaal, 

maak dan vraagjes met 

een vraagwoord. 

Spelling: 

*ws p 15 oef 11  

   (zie bijlage 1) 

*ws p 15 oef 12 

*ws p 16 oef 13 

 

taal: 

*creatief schrijven: 

Dierenstrip ws p 25 

(Vul de tekstballonnen 

in.) 

 

 

 

 

taal: 

*taalbeschouwing: 

Ws p 26  

(oplossing bijlage 3) 
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12.00 – 13.00  Middagpauze Middagpauze Middagpauze Middagpauze 

13.00 – 14.00  Huiswerk: 

Rekenen: drilsommen ht 

2de rijtje 

Lezertje 3.9 

 

 Taal: 

*schoonschrift:  

Hoofdletter J  

(bekijk het filmpje op 

bingel) 

Schrijf de hoofdletter: 

ws p 32+33 oef 1-2-3-4 

 

 

Taal: 

*schoonschrift:  

(bekijk het filmpje van de 

hoofdletters op bingel) 

Schrijf de hoofdletters: 

Ws34+35 oef 1-2-3-4 

 

Lezertje 3.9 

 

 

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/meester 🥰 

 Huiswerk: 

Rekenen: drilsommen ht 

3de rijtje 

Lezertje 3.9 

 

 

 

Buiten spelen! 

Maak een leuke/gekke 

foto en mail deze naar de 

juf/meester! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIJNE VAKANTIE!!!! 
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