
Weekplanning 1/6 tot 5/6 
Schrijf op alle werkblaadjes de datum!  

maandag 1 juni 2020 
Vrije dag (Pinkstermaandag)  
 

Probeer toch je tafels te oefenen en een beetje te lezen 😊  
 

 

Schrijf op alle werkblaadjes de datum!  

dinsdag 2 juni 2020 

rekenen:   
o Maaltafels oefenen  
o Sprong 10 les 243: TE – TE met brug  

o Bekijk indien nodig nog eens het filmpje.  
https://www.loom.com/share/51a7b00a37
174afe84cfd29034062b0e  

o Neem je WS C van rekenen op p. 75 
o Lees de verhaaltjes heel goed en los dan de 

oefeningen op. 
 Kleur alleen de getallen die je nodig 

hebt in het blauw.  
 Onderstreep de vraag in het groen.  
 Vul de bewerking in. Bv. 33 – 9 =  
 Los de oefening op met de stapjes 

zoals je ze leerde in het filmpje.  
 Veel succes!  

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 

 Woordje van mama of papa bij de rekentaak:  
 
 
 
 
 

https://www.loom.com/share/51a7b00a37174afe84cfd29034062b0e
https://www.loom.com/share/51a7b00a37174afe84cfd29034062b0e


 taal: 

o Hardop lezen (in boekje naar keuze) – samen met 

mama of papa 

o Thema 9: Moeders mooiste (Lezen)  

o Neem je harde leesboek op p. 74.  

o Lees nog eens de themawoorden die we in 

de klas besproken hebben.  

o Lees het verhaal van de Taalkanjers op 76 

en 77.  

 

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 
 

Woordje van de mama of papa bij de taaltaak: 
 
 

spelling:  
o WP 20: Verdubbeling  

o Bekijk nog eens het filmpje van WP 19.  
WP 20 gaat verder met dezelfde regel.  
https://www.loom.com/share/d1b0aafa16
914107aa6525aed9bf3c9f 

o Neem je WS van spelling op p. 45.  
o Lees de pakketwoorden hardop.  
o Lees het kadertje onder de pakketwoorden.  
o Maak oefening 1 in je WS op p. 45.  
o Vergeet de werkwoorden (doe-woorden 

niet aan te duiden in het geel.  

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 
 

Woordje van de mama of papa bij de taak van spelling: 
 
 

 

Mag-taakje:  
o Werk in je Zonnekind: Groenten en fruit – 

Vers geplukt.  
Welke pagina’s maakte je vandaag? Schrijf 
hieronder het nummer van die pagina.  
………………………………… 
 

Duid aan wat past.  
 
o Ik vond dit leuk.  
o Ik vond dit niet 

zo leuk. 

  

https://www.loom.com/share/d1b0aafa16914107aa6525aed9bf3c9f
https://www.loom.com/share/d1b0aafa16914107aa6525aed9bf3c9f


Schrijf op alle werkblaadjes de datum!  

Woensdag 3 juni 2020 

rekenen:   
o Maaltafels oefenen 
o Sprong 11 les 276: De tafelfamilies  

o Neem je WS D van rekenen op p. 17  
o Maak oefening 1. Je hebt voor alle 

kolommen 3 minuten.  
Zijn je 3 minuten om, trek dan een streep 
onder je laatste oefening. Maak nu ook de 
andere oefeningen.  

o Maak nu ook oefening 2. Kijk goed welke 
kleurtjes je moet gebruiken.  

 

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 

 Woordje van mama of papa bij de rekentaak:  
 
 
 

 taal: 

o Hardop lezen (in boekje naar keuze) – samen met 
mama of papa  

o TH. 7 Rem. 42: Zinnen aanvullen met een 
werkwoord.  

o Neem het extra werkblaadje (TH 7 Rem 42)  
o Lees het kader.  
o Maak nu oefening 1, 2 en 3.  
o Vergeet de werkwoorden (doe-woorden) 

niet aan te duiden in het geel.  
 

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 
 

Woordje van de mama of papa bij de taaltaak: 
 
 
 



spelling:  
o WP 20: 2 x schrijven in je kladschrift.  

 
Probeer zeker de regel daarbij te gebruiken, zo 
kan je deze vlotter en vlotter gebruiken 
(bijvoorbeeld bij een dictee).  
 
Bijvoorbeeld:  
Tussen  tu|ssen   
Ik luister naar het einde van de eerste klankgroep 
(tussen)  
Ik hoor een korte klank. (“u”)  
Ik schrijf dus één “u” (klinker) en twee “s” 
(medeklinkers)  

 

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 
 

Woordje van de mama of papa bij de taak van spelling: 
 
 
 

 

Mag-taakje:  
o Werk in je Zonnekind: Groenten en fruit – 

Vers geplukt.  
Welke pagina’s maakte je vandaag? Schrijf 
hieronder het nummer van die pagina.  
………………………………… 
 

Duid aan wat past.  
 
o Ik vond dit leuk.  
o Ik vond dit niet 

zo leuk. 

 

  



Schrijf op alle werkblaadjes de datum!  

Donderdag 4 juni 2020 

rekenen:   
o Maaltafels oefenen 
o Sprong 11 les 274: De maaltafels van 1 en van 0 

o Lees dit kader!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Neem je WS D van rekenen op p. 16  
o Los de oefeningen op. Denk goed na!  

 
 

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 

 Woordje van mama of papa bij de rekentaak:  
 
 
 
 
 
 
 

De maaltafel van 1:  

 Ik heb 4 zakjes met elk 1 snoepje in. 

 
 Hoeveel snoepjes heb ik samen?  

 4 X 1 = 4  

De maaltafel van 0:  

 Ik heb 3 zakjes waar 0 snoepje inzitten.  

 
 Hoeveel snoepjes heb ik samen?  

 3 X 0 = 0  



 taal: 

o Hardop lezen (in boekje naar keuze) – samen met 
mama of papa 

o TH. 8 Rem. 43: De zender, de boodschap en de 
ontvanger  

o Neem het extra werkblaadje (TH 8 Rem 43)  
o Lees het kader.  
o Maak nu oefening 1, 2 en 3.  
o Vergeet de werkwoorden (doe-woorden) 

niet aan te duiden in het geel.  

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 

Woordje van de mama of papa bij de taaltaak: 
 
 

spelling:  
o WP 20: Verdubbeling : Dictee  

o Neem je kladschrift.  
o Schrijf de datum en de titel op.  

(Woordpakket 20)  
o Noteer de woorden en zinnen die mama of 

papa dicteren.  
Denk aan je hoofdletters en leestekens.  
 
de appel – de bakker – volle – wij trillen  
 
Je mag de flessen vullen.  
Alle vissen willen zwemmen.  

 

Hoeveel tijd had ik 
nodig voor deze 
taak?  

 

Duid aan wat past.  
 
o Dit lukt mij al 

goed.   
o Ik heb nog 

uitleg nodig. 
 

Woordje van de mama of papa bij de taak van spelling: 
 
 

 

Mag-taakje:  
o Werk in je Zonnekind: Groenten en fruit – 

Vers geplukt.  
Welke pagina’s maakte je vandaag? Schrijf 
hieronder het nummer van die pagina.  
………………………………… 
 

Duid aan wat past.  
 
o Ik vond dit leuk.  
o Ik vond dit niet 

zo leuk. 

  



Schrijf op alle werkblaadjes de datum!  

Vrijdag 5 juni 2020 

Naar school!  
 
Breng zeker al je boeken, ingevulde weekschema’s, bundels … terug mee 
naar school!  

Vergeet ook je boterhammetjes en drinkfles niet . 😊  
 

 

 


