
 
 

Maandag 27 april 2020 

 

 

Wiskunde – aftrekken tot 20 met 

brug 

Wat heb ik nodig? - WB katapult 5 p. 25 

- rakkertje p. 23 

- blokjes en staafjes 

- potlood 

- filmpjes 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-

brug-met-concreet-materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-

brug-herhaling-schematisch 

Hoe ga ik te werk? Stap 1:  bekijk de filmpjes nog eens 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 25 

Stap 3: Controleer je werk. Vanavond staat de 

correctiesleutel op klasbord. 

  

 

 

Taal – woorden op –ooi, -aai en -oei 

Wat heb ik nodig? - Wb p. 11 en 12/ Rani: p. 26 en 27 

- schrijfpotlood 

- lat 

Hoe ga  

ik te werk? 

Stap 1: schrijf de woorden in de juiste kolom. Kies uit: 

sproei, kooi, vlaai, haai, strooi, roei. Schrijfleters die we 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch


 
 

 

 

 

 

 

 

al geleerd hebben ook gebruiken! 

Stap 2: p. 12 ‘wat hoort bij elkaar?’: lees eerst alle 

zinnen, trek een lijn met een lat!  

Stap 3: Controleer je werk (correctiesleutel: vanavond 

op klasbord) 

 

Lezen 

Wat heb ik nodig? - dikke leesboekje p. 12 en 13 

- filmpjes klasbord 

Hoe ga ik te werk? Stap 1:  lezen in dikke leesboekje p. 12. Eerst juf 

herhalen, volg wel mee in je boek! 

Stap 2: p.13 (idem p. 12) 

Stap 3: Zelf luidop lezen van leesblaadjes 

 

 

 

 

Wero – T7 ‘Oei, ik groei!’ les 4 

 

Wat heb ik nodig? - WB Mundo T7 p. 9-11 

- Kopieerblad 2 les 4  

- Schrijfpotlood 

- Schaar 

- Lijm 

- Kleurpotloden 

- Instructiefilmpje: https://youtu.be/L9J5zfivMsU  

 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: Knip de prentjes uit (kopieerblad 2 les 4). 

https://youtu.be/L9J5zfivMsU


 
 

 

Stap 2: Kijk naar het filmpje. 

 

Stap 3: Maak de oefeningen in je werkboek p. 9, 10 en 

11. 

 

Stap 4: Vanavond komt de correctiesleutel online. 

Controleer je werk. Je gebruikt de correctiesleutel en je 

groene balpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dinsdag 28 april 2020 

 

 

Wiskunde – aftrekken tot 20  

Wat heb 

ik nodig? 

- Katapult 5 p. 26/ p. 27 nr. 4 en 5= magjes oefening 6 maken 

we later in de klas! 

- doosje met staafjes en blokjes (mag je gebruiken) 

- rakkertje p. 21 en 23 

 https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-

concreet-materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-

herhaling-schematisch 

Hoe ga ik 

te werk 

Stap 1: kijk naar de filmpjes 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 26 en eventueel 

p. 27 nr. 4 en 5 

Stap 3: Controleer je werk. (correctiesleutel) 

  

 

 

 

Taal – tweelettergrepige woorden op –e/ 

woorden op –aai, -ooi en -oei 

Wat heb 

ik nodig? 

- wb p. 13 en 14/ Rani p. 28 en 29 

- schrijfpotlood 

- dikke leesboekje p. 14 en 15 

- filmpjes klasbord 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch


 
 

Hoe ga ik 

te werk? 

Stap 1: lees de zinnen op 13 en zet een kruisje bij de juiste 

tekening 

Stap 2: oefeningen in je werkboek p. 14. Kies uit: sproei, strooi, 

naai, stoei, knoei, haai, kooi, kraai. Vergeet de schrijfletters niet! 

Stap 3: Controleer je werk.  (correctiesleutel) 

  

 

 

 

Schrift – s 

Wat heb 

ik nodig? 

- Letterschrift Karakter p. 38 en 39 ! de woorden doen we later 

in de klas! 

-potlood  

-zie filmpje klasbord 

Hoe ga ik 

te werk 

Stap 1: Neem je potlood. ik vertrek tussen de plafond- en de 

vloerlijn, ik ga schuin omhoog tot tegen de plafondlijn, ik ga in 

een bocht omlaag en draai naar links. 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 38 en 39 

Stap 3: Controleer je werk.  Schrijf netjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Woensdag 29 april 2020 

 

 

Wiskunde – optellen en aftrekken tot 20 

met brug 

Wat heb ik 

nodig? 

- WB katapult 5 p. 28 en 0-29 

- rakkertje p. 22 -23 

- kleurpotloden, schrijfpotlood 

- instructiefilmpjes:  

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-met-

concreet-materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-

herhaling-schematisch 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-

concreet-materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-

herhaling-schematisch 

Hoe ga ik te 

werk? 

Stap 1: kijk eventueel nog eens naar de filmpjes 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 28 en 29 

Oefening 4 en 5 zijn magjes. 

Stap 3: Controleer je werk. (correctiesleutel!) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch


 
 

 

 

Taal – begrijpend lezen 

Wat heb ik 

nodig? 

- wb p. 15 en 16/Rani p. 30 en 31 

- potlood 

- lat 

- dikke leesboekje p. 16 en 17 

- filmpjes klasbord 

Hoe ga ik te 

werk? 

Stap 1: p.15: lees eerst aandachtig de zinnen en bekijk de 

prenten zorgvuldig. Zet dan een kruisje op de juiste plaats. 

Stap 2: oefening 1 p.16: kies uit de volgende woorden: scheur, 

spoor, veer, beer, boor en deur. Schrijfletters!/ oefening 2: lat 

Stap 3: Controleer je werk (correctiesleutel) 

Stap 4: lezen in dikke leesboekje  

  

  

Verkeer- op de fiets 

Wat heb ik 

nodig? 

- fiets 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-fiets-naar-school/ 

 

Extra info? Stap 1: kijk naar het filmpje 

Stap 2: oefen met fietsen: vertrekken (zoals we vorige week 

leerden)/ rustig fietsen/ tussen 2 lijnen fietsen/ op een rustige 

manier stoppen/ …  

 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-fiets-naar-school/


 
 

 

 

 

 

 

Voorlezen ankerverhaal kern 9: de 

limonadefontein 

Wat heb 

ik nodig? 

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

Hoe ga ik 

te werk? 

Stap 1: open de link 

Stap 2: klik op ankerverhaal kern 9 

Stap 3: geniet van het voorleesverhaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

Donderdag 30 april 2020 

 

 

WISKUNDE – de tijd: het halfuur 

 

Wat heb ik nodig? - NIEUW werkboek (katapult 6)! Wb 6 p.5 

- rakkertje p. 28 en 29 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-uur-analoge-klok 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-halfuur 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: bekijk de filmpjes 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 5 

Stap 3: Controleer je werk (correctiesleutel) 

  

 

 

Taal – tweelettergrepige woorden op 

–en, -er, -el 

Wat heb ik nodig? - wb p. 17 en 18/ Rani p.32 en 33 

- potlood 

- lat 

- dikke leesboekje p. 18 en 19 

Hoe ga ik te werk? 

 

 

 

 

 

Stap 1: neem je werkboek p. 17 oef. 1: zet een kruisje bij 

het juiste woord/ oef. 2: schrijf het woord in het 

meervoud (vb. één rits- 2 ritsen), trek ook een lijn naar 

de juiste tekening/ oef. 3: vul de zin aan, kies uit de 

woorden. 

Stap 2: werkboek p.18: oef. 1: lees de woorden en zet 

een kruisje bij …/ oef. 2: schrijf de woorden in de juiste 

kolom. Kies uit: schoen, schram, schrijf, schaar 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-uur-analoge-klok
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-halfuur


 
 

 

 

 

Stap 3: verbeter met de correctiesleutel! 

Stap 4: lezen in dekkie leesboekje p. 18 en 19 (zie 

filmpjes klasbord) 

Voor het weekend lezen we in ons dunne leesboekje 

p. 8 tot 15! 

  

 

 

Schrift – z 

Wat heb ik nodig? - potlood 

- werkboek Karakter p 40 en 41, woorden op p.41 doen 

we later in de klas! 

-zie filmpje klasbord 

Extra info? Stap 1: neem je potlood. ik vertrek op de plafond, ik 

maak een blij mondje tot tegen dezelfde plafondlijn, ik 

ga schuin naar beneden tot tegen de vloerlijn en sluit 

af met een klein boogje. 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 40 en 41 

Kijk goed naar het voorbeeld! 

Stap 3: Controleer je werk.  Schrijf netjes!  

 

 

 

 

       Bewegingsoefening (vrijblijvend) 

Wat heb ik nodig? https://www.youtube.com/watch?v=bT4-

ABlMybY&fbclid=IwAR0bxM_-oa2DPH415tn-4LWdF3VeCOxh71-

7vv73L0dGU5cIQpJPIQJjtBY 

-gekleurd papier 

Extra info? Om de week af te sluiten ;-)  

https://www.youtube.com/watch?v=bT4-ABlMybY&fbclid=IwAR0bxM_-oa2DPH415tn-4LWdF3VeCOxh71-7vv73L0dGU5cIQpJPIQJjtBY
https://www.youtube.com/watch?v=bT4-ABlMybY&fbclid=IwAR0bxM_-oa2DPH415tn-4LWdF3VeCOxh71-7vv73L0dGU5cIQpJPIQJjtBY
https://www.youtube.com/watch?v=bT4-ABlMybY&fbclid=IwAR0bxM_-oa2DPH415tn-4LWdF3VeCOxh71-7vv73L0dGU5cIQpJPIQJjtBY


 
 

Vrijdag 1 mei 2020: geen les! Joepie, geniet van het lange 

weekend! 

                      

 

 

Graag terug een kort verslagje (mail) over de afgelopen 

week! 

                    Prettig weekend! 

                            Juf Ilse 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


