
Beste ouders 

Dag lieve uiltjes 

Zoals u vorige week allicht al vernam in de media en vrijdag bevestigd werd door de 
veiligheidsraad, zullen de lessen ook na 3 mei nog opgeschort blijven en wordt het 
afstandsonderwijs verlengd. 
 
Het is jammer want dit wil zeggen dat we nog even verder moeten doen zoals we nu 
bezig zijn. 
 
Wij zijn ons er nog steeds van bewust dat dit zowel van de kinderen als van de 
ouders heel wat aanpassingen en inspanningen vraagt.  Wij waarderen dit enorm!  
Zit u met vragen of problemen, aarzel dan niet om contact op te nemen.  
 
Hopelijk vinden we nu nog allemaal de kracht om nog even verder te doen. 
 
Gelukkig is er wel ook nog goed nieuws!!!!!!!!! 
Er is EINDELIJK licht aan het einde van de tunnel. Want op vrijdag 15 mei mogen 
alle kinderen van het 1 ste – 2de en 6de leerjaar komen proefdraaien. De weken erna 
zal er enkel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les gegeven worden.  
 
Wat dit concreet allemaal wil zeggen, zullen we jullie nog laten weten a.d.h.v. een 
brief. (zie schoolsite)  
 
Ook deze weken zullen we dus verder werken a.d.h.v. een dagplanning. Wij hopen 
dat dit dan voor de nodige structuur blijft zorgen bij de kinderen.  
 
Je krijgt alweer de correctiesleutels mee, zo kan je je werkjes verbeteren.  
 

- Voor elke taak, verdien je alweer een sticker. 
- Blijf ook zeker de maal – en deeltafels oefenen. Deze zullen na de heropstart 

getoetst worden.  
 
Wees je ervan bewust dat dit om pre-teaching gaat. Dit wil zeggen dat wanneer de 
lessen terug starten, deze leerstof opnieuw gegeven en herhaald wordt. Zo kunnen 
we met de nodige zorg nog kinderen bijsturen waar het moet. 
 
Nog even volhouden en dan zien we elkaar weer snel terug op vrijdag 15 mei.  
 
We kijken er al enorm naar uit! 
 
Groetjes  
juf Sabah en juf Kelly  
 
 
 
 
 



Dagplanningen  

maandag 4 mei 2020 

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een passend 

gezichtje. 
 
 
 

Taal: Spelling 
Wb. p. 55 - 56 
 

Woordpakket 25: 
Woorden met open of gesloten lettergreep. 
 
Woorden met een verdubbeling:  
Zoals: bakker, winnen 
 
Woorden met een verenkeling:  
Zoals: muren, beker  
 
 

 

Rekenen: blok 11: instaples  
Wb. p. 4 – 5  
 
 
 

Instaples:  
Lees de opdrachten en los op.  

 

MUVO  
 
(zie uitleg brief in het zakje ) 
 bij vragen of moeilijkheden 
bel je de juf of vraag je papa 
om hulp.  

Moederdaggeschenkje maken.  
 

 

 

dinsdag 5 mei 2020 

Taal: spreken SPREKEN:  
- Zoek thuis een voorwerp dat bij jou past.   
- Vertel aan mama of papa waarom je voor 

dat voorwerp hebt gekozen. (Duur = 1 
minuutje)  

- Laat jezelf eens filmen. 
Stuur je filmpje door naar de juf via whats app. 
(In de klas bekijken we dan samen eens de filmpjes)  

 

Schrift:  
Wb. p. 38 – 39 
verhaal: ‘Een knappe kopbal van 
de koning.’ 

De hoofdletter “U” aanleren en inoefenen 
- Lees het vervolgverhaal.  
- Bekijk het filmpje op Bingel.  
- Schrijf de hoofdletter nog eens 3 keer in de 

lucht.  
- En hup…. Nu voor echt. 
- Let op de juiste schrijf – en zithouding.  

 
 
 

 

Rekenen: blok 11: les 121 De maaltafel van 7 ontdekken en inoefenen.   



Wb. p. 6 – 7 – 8  
 

 
- Oef. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  
- Oefening 7 is een magje 

MUVO  Moederdaggeschenkje afwerken indien nodig.   

 

woensdag 6mei  2020 

Taal: thema 8/ les 9  
p. 40 – 41  
 

Zie onthoudkader p. 41  

Verkleinwoorden (kaboutertaal) 
Voorbeelden:  
Oef 1: Schrijf onder elk prentje het juiste     
woord.           
Let op enkel bij het kaboutervoorwerp mag je 
verkleinen.  
 
Vb: een groot ei blijft een ei 
Maar een klein ei wordt een eitje.  

 

Rekenen: blok 11: les 122 
Wb. p. 9 – 10 - 11 
 

De deeltafel van 7 ontdekken en inoefenen.  
Oef. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 a  
Magje: 6 b – 6 c  

 

Wero: thema 7: les 4 Allemaal 
beestjes 
Wb. p. 10 – 11 - 12 
 

 Allemaal beestjes 
Opdracht 1: lezen  
Opdracht 2: Verbind de twee dieren die bij 
elkaar passen. Kan je vertellen aan mama of 
papa waarom ze bij elkaar horen?  
Opdracht 3: Schrijf de ontbrekende namen van 
de dieren onder de foto’s.  
 
 

 

 

donderdag  7 mei 2020  

Taal: thema 8: les 10 
A tekst: tb. p. 74/ wb. p. 42 
 
B tekst: tb.p.75/wb. p. 43 
 
C tekst: tb.p.76 - 77/wb. p. 44 
 

Niveaulezen:  
 

1. Lees je niveautekst.  
2. Los dan de bijhorende opdrachten op. 

 
 

Wie wil mag de andere opdrachten ook 
maken. 

 

Rekenen: blok 11: les 123  
Wb. p. 12 – 13 – 14  

Temperatuur aflezen en aanduiden  
 
 

- Bekijk ook eens het filmpje op Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-
leerjaar/temperatuur 

Maak oef. 2 – 3a  
Magje: 3 b – 4 (indien je thuis een 
thermometer hebt)  
 
 

 

WERO 
 
( zie bijlage )  

Groepjes maken.  
- Knip de dieren uit.  
- Rubriceer ze in verschillende groepjes  

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/temperatuur
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/temperatuur


(vogels, vissen, dieren met 4 poten, … 
- Breng dit blad terug mee naar school.  

 

vrijdag 8 mei 2020  

Taal: thema 8: les 11  
Taalboek p. 78 - 85 

Voortgezet technische lezen: 
 Zie leesbingo!  
 Lees op zoveel mogelijk verschillende 

manieren.  
 

 

Rekenen: blok 11: les 124  
Wb. p. 15 -16 - 17 
  

Getallen aanvullen in rijtjes en roosters 
Oef. 1 – 2 – 3  
 
 
Magje: 1 b – 2b- 4 – 5 – 6  ( een beetje 
moeilijker)  

 

Taal: Coronadictee 3 Heb je je woordpakket goed geoefend?  
Laat het maar eens zien.  

- Mama of papa dicteert 10 woorden 
uit het woordpakket.  

- Jij schrijft de woorden en zinnen 
(extra) op.  
(zie bijlage)  

 

 

maandag 11 mei 2020  

Taal: spelling  
Wb. p. 57 – 58  
( woordjes knippen + oefenen) 
 
 

Woordpakket 26 
 Herhalingspakket (zonder verdubbelen en 
verenkelen)  
Opdrachten 1,2,3,4 

 

Rekenen: blok 11: les 127  
Blokkenbouwsels nabouwen en aan 
alle kanten bekijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blokkenbouwsels 
 
Opdracht 1:  
Tel het aantal blokjes en vul aan.  
(Je mag gerust het blokkenbouwsel nabouwen 
met blokjes of clicks)  
 
Opdracht 2: 
Van waaruit werd de foto getrokken? 
Camera 1 – 2 – 3 – 4  
 
Zie filmpje:  

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-
leerjaar/blokkenbouwsels 

 

 Wero 
Werkboek p. 13  

Groepjes maken:  
Dieren kunnen tot verschillende groepen 
behoren. Zoek bij de foto’s op pagina 11 en 12 
en vul de groepjes aan.  

 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/blokkenbouwsels
https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/blokkenbouwsels


dinsdag 12 mei 2020  

Taal:  
(Groen leesmapje)  
p. 33 - 37 
 

Voortgezet technische lezen: 
 Zie leesbingo!  
 Lees op zoveel mogelijk verschillende 

manieren.  
 

 

Schrift:  
Wb. p. 40 – 41  
verhaal ‘Bang van de koning?’  

De hoofdletter “Y” aanleren en inoefenen 
- Lees het vervolgverhaal.  
- Bekijk het filmpje op Bingel.  
- Schrijf de hoofdletter nog eens 3 keer 

in de lucht.  
- En hup…. Nu voor echt. 

 

Rekenen: blok 11: les 128  
Wb. p. 27 – 28 – 29  
 

Werk de oefeningen stap voor stap uit.  
 Bij twijfel: zie filmpjes BINGEL  
 Zie ook onthoudblad van de eerste 

aangeleerde bewerkingen.  
 

 
 
 

Rekenen:  
 
( zie bijlage )  

Toets: maaltafels  
- Neem je time timer 
- Stel in op 10 minuten. 
- Probeer je tafelblad binnen de 10 

minuten op te lossen. 
- Lukt dit al goed? Goed bezig  
- Lukt het nog niet? Blijven volhouden 

en oefenen hoor!  
 
 

- Als we weer op school zijn dan doen 
we het voor echt.  

 

 

 

woensdag 13 mei 2020  

Taal:  
( zie extra werkblad taal)  
 
( Deze blaadjes breng je gewoon 
mee naar de klas, we verbeteren 
ze klassikaal)  

Gegevens aflezen van een uitnodiging.  
- Lees de zinnen en de vraagjes. Kleur 

het juiste bolletje.  
In een tekst de hoofdpersoon aangeven.  

- Over wie gaat het?  
 

 

Rekenen: blok 11: les 129  
Wb. p. 30 – 31 – 32  

Aftrekken tot 100 
Werk de opdrachten stap voor stap uit. Je mag 
tussenstappen gebruiken.  
oef. a – b – c – d – e -  f  – g  
 

 

 

 

 

 

 



donderdag 14 mei 2020  

Taal:  
(zie groen leesmapje p. 38 – 
42)  
 

 
Voortgezet technische lezen: 

 Zie leesbingo!  
 Lees op zoveel mogelijk verschillende 

manieren.  
 

 

Rekenen:  
 
(zie bijlage)  

Toets: deeltafels 
- Neem je time timer 
- Stel in op 10 minuten. 
- Probeer je tafelblad binnen de 10 

minuten op te lossen. 
- Lukt dit al goed? Goed bezig  
- Lukt het nog niet? Blijven volhouden en 

oefenen hoor!  
 
 

- Als we weer op school zijn dan doen we 
het voor echt.  

 

 

 

Controleer alle taken. Heb je alles gemaakt? Is alles verbeterd?  

Knap! Steek alles in je boekentas want morgen mag je weer naar school. HOERAAAAA 

vrijdag 15 mei 2020  

JOEPIE WEER NAAR SCHOOL!!!!!!!!!!!! 


