
week 17 maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

9u00 – 10u00 

 

kern 9 – dag 1 

https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse
n-veilig-leren-lezen/kern9  

werkboek p. 1 en 2 
leesboek p. 2 en 3 

kern 9 – dag 2 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9  

werkboek p. 3 en 4 
leesboek p. 4 en 5 

kern 9 – dag 3 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9 

werkboek p. 5 en 6 
leesboek p. 6 en 7 

kern 9 – dag 4 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9 

werkboek p. 7 en 8 
leesboek p. 8 en 9 

kern 9 – dag 5 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9 

werkboek p. 9 en 10 
leesboek p. 10 en 11 

10u00 – 10u30 

 

     

10u30 – 11u30 

 

blok 6 – les 1 
https://youtu.be/c97n8C_Of_g 

pagina 2 en 3  
(niet: oefening 5) 

blok 6 – les 2 
pagina 4 en 5 

(niet: oefening 4 en 5) 

de meter 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1st
e-leerjaar/de-meter 

blok 6 – les 3 
https://youtu.be/eHeGuybQWGE  

pagina 6 en 7 
(niet: oefening 4) 

blok 6 – les 4 
pagina 8 en 9  

(niet: oefening 1 en 2) 

11u30 – 12u00 
 

konijnenboekje 
maak het volgende 

halve blaadje  

groene schriftje  
dictee  

konijnenboekje 
maak het volgende 

halve blaadje 

groene schriftje  
dictee 

konijnenboekje 
maak het volgende 

halve blaadje 

12u00 – 12u30 

 

     

12u30 – 13u30 

 

     

13u30 – 14u30 

 

dieren en hun omgeving 

huisdieren en hun 
verzorging 

dieren en hun omgeving 

omgeving: boerderij-
dieren en hun kleintjes 

dieren en hun omgeving 
boerderijdieren en hun 

geluiden 

dieren en hun omgeving  

dieren in het wild (zoo) 

dieren en hun voedsel 
voedsel: vleeseters en 

planteneters 

14u30 – 15u00 

 

     

15u00 – 16u00 

 

dieren 
fantasie huisddier 

dieren 
Wie is het? 

 
dieren 

knutsel een dierentuin 
 

uitdaging van 
de dag 

 

Hang een lepel aan je 
neus. Verstop je handen 
achter je rug. Blijft de 
lepel hangen? 

Maak een foto bij de klok 
als het juist 12 uur is. 

Maak een knuffeltrein 
van 1 meter lang. 

Druk je duim af op een 
blaadje en maak er 
figuren van met een 
stiftje. 

Fruit is gezond! Maak 
een mooie creatie (bv. 
een dier), neem een foto 
en eet het nadien op. 
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https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-meter
https://youtu.be/eHeGuybQWGE


MAANDAG  
 

dieren en hun omgeving: huisdieren en hun verzorging 

 

1. Bekijk het filmpje. 

• https://schooltv.nl/video/aap-poot-pies-2/  

 

2. Maak het werkblad. 

• Zie dit blad en de volgende twee bladen: Wie heeft wat nodig? 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/aap-poot-pies-2/


 

 

 

 

 



 

 

3. Teken je fantasie huisdier.  

• Zie bundel. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINSDAG  
 

dieren en hun omgeving: boerderijdieren en hun kleintjes 

 

1. Bekijk het filmpje. 

• Ken jij alle namen? 

• https://www.youtube.com/watch?v=QYx7VZmaNos  

 

2. Wie is het? (boerderijdieren) 

• spelregels  

 Dit spel speel je met 2 personen. 

 Ieder knipt de dieren van zijn blad uit. Leg de dieren met de 

prentjes naar boven voor je op tafel. 

 Een blad knip je samen uit en leg je de prentjes omgedraaid 

in het midden op de tafel. 

 Ieder trekt uit de stapel in het midden een dier. De rest leg je 

even opzij, die heb je niet meer nodig.  

 Stel om de beurt een ja/nee-vraag aan elkaar. Draai de dieren voor je om zodat je de 

prenten niet meer ziet.  

 Welk dier blijft er over? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QYx7VZmaNos


WOENSDAG  
 

dieren en hun omgeving: boerderijdieren en hun geluiden 

 

1. Bekijk het filmpje. 

• Ken jij alle namen van de dieren die je zag? 

• https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-boerderij/#q=op%20de%20boerderij  

 

2. Maak de oefening online op de computer. 

• Herken jij alle dierengeluiden? 

• https://www.computermeester.be/boerderijdieren.htm  

• https://www.computermeester.be/boerderijdieren.htm 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-boerderij/#q=op%20de%20boerderij
https://www.computermeester.be/boerderijdieren.htm
https://www.computermeester.be/boerderijdieren.htm


DONDERDAG  
 

dieren en hun omgeving: dieren in het wild (zoo) 

 

1. Bekijk het filmpje en doe de quiz. 

• https://quiz.ntr.nl/quiz/show_question/quiz_id/70/question_id/771  

 

2. Maak het werkblad. 

• Zie werkbundel: Wie woont waar? 

 

3. Maak de oefening online. 

• Herken jij alle dierengeluiden? 

• https://www.computermeester.be/dierentuin.htm  

 

4. Knutsel een dierentuin. 

• Kan jij met : lego, duplo, blokken of met wat je vindt in de natuur een dierentuin bouwen? 

(zie filmpje juf Stefanie in WhatsApp) 

 

  
  

  
  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quiz.ntr.nl/quiz/show_question/quiz_id/70/question_id/771
https://www.computermeester.be/dierentuin.htm


VRIJDAG  
 

dieren en hun voedsel: dieren die vlees eten, dieren die planten eten  

 

1. Bekijk het filmpje. 

• https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vleeseters/#q=vleeseter  

 

2. Los onderstaande vragen op. 

• Welke dieren eten er enkel vlees? ……………………………………………………………………… 

• Hoe zijn de tanden van een vleeseter? ………………………………………………………………… 

• Welke dieren eten er enkel planten? …………………………………………………………………… 

• Waarom is een olifant geen vleeseter? ………………………………………………………………… 

• Wat eet een alleseter? ………………………………………………………………………………….... 

• Welke dieren zijn alleseters? ……………………………………………………………………………. 

 

3. Maak het werkblad. 

• Zie bundel: Wie eet wat? (2 pagina’s)  

 

 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vleeseters/#q=vleeseter

