
week 18 maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

9u00 – 10u00 

 

kern 9 – dag 6 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9  

werkboek p. 11 en 12 
leesboek p. 12 en 13 

kern 9 – dag 7 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9  

werkboek p. 13 en 14 
leesboek p. 14 en 15 

kern 9 – dag 8 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9  

werkboek p. 15 en 16 
leesboek p. 16 en 17 

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

n-veilig-leren-lezen/kern9  

werkboek p. 17 en 18 
leesboek p. 18 en 19 

 

10u00 – 10u30 

 

     

10u30 – 11u30 

 

blok 6 – les 9 
https://youtu.be/vrRnsd6ffns  

pagina 16 en 17 

blok 6 – les 10 
pagina 18 en 19 

(niet: oefening 2, 5, 6) 

de kilogram 
https://www.xnapda.be/filmpjes/1st

e-leerjaar/de-kilogram 

blok 6 – les 11 
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-

leerjaar/de-helft 
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-

leerjaar/het-dubbel 

pagina 20 en 21 

 

11u30 – 12u00 
 

konijnenboekje 
maak het volgende 

halve blaadje 

groene schriftje  
dictee 

konijnenboekje 
maak het volgende 

halve blaadje 

groene schriftje  
dictee 

 

12u00 – 12u30 

 

     

12u30 – 13u30 

 

     

13u30 – 14u30 

 

dieren 
dieren hun uitwerpselen 

dieren 
dieren die vechten-

vluchten of verstoppen 
 

dieren 
de huid van dieren: 

naakt, schubben, vacht 
of veren? 

 

14u30 – 15u00 

 

     

15u00 – 16u00 

 

dieren 

kaka       

dieren 
verstop dieren in je 

tekening 

lees een stripverhaal 
https://www.plantyn.com/web/nl/lee

rleefbeleef/basis/avi 

dieren 
schilderen met handen 

en voeten 
  

uitdaging van 
de dag 

 

Maak van lege flessen 
een bowlingset. Vul de 
flessen met water en 

gooi met een bal. 

Verstop jezelf! 

Tip: kijk naar de kleuren 

van je kleren. Passen die 

bij de omgeving? 

Ga op de weegschaal 
staan. Hoeveel kilogram 
weeg jij? Is dat meer of 
minder dan 1 kilogram? 

Maak een tekening om 
de postbode te 

bedanken. Hang deze 
aan je brievenbus. 
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https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis/avi


MAANDAG  
  

        dieren: uitwerselen 

 

1. Bekijk de filmpjes 

• AAP POOT PIES uitleg 

https://schooltv.nl/video/aap-poot-pies-1/#q=aap%20noot%20pies 

• FLIP DE BEER uitleg 

https://schooltv.nl/video/poep-van-dieren-op-pad-met-flip-de-beer/#q=poep  

 

2. Welk ‘kakje’ bij welk diert hoort? Verbind. 

 

 

https://schooltv.nl/video/aap-poot-pies-1/#q=aap%20noot%20pies
https://schooltv.nl/video/poep-van-dieren-op-pad-met-flip-de-beer/#q=poep


       knutselen: ‘kaka’        

 

1. Wie kan de uitwerpselen namaken van een dier? 

Van een olifant? Een konijn? Of een hond?  

2. Kies zelf welk dier en op welke manier! 

 

met zand/modder…. 

  

geit koe 

 

met plasticine met papier 
https://www.youtube.com/watch?v=nIFuELPX6KY 

  

hond eenhoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIFuELPX6KY


DINSDAG  
 

       dieren die vechten of vluchten 

 

1. Luister naar de uitleg. 

• https://youtu.be/c06WHblFG2w  

 

 

       dieren die zich verstoppen ( = camouflage) 

 

1. Bekijk de filmpjes. 

• HUISJE BOOMPJE BEESTJE uitleg 

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

• (AAP POOT PIES ) extra 

https://schooltv.nl/video/aap-poot-pies-6/#q=aap%20poot%20pies  

 

2. Welke dieren zitten hier verstopt? 

• Zoek op de volgende pagina’s. 

• Schrijf het juiste getal in het vakje achter het dier. 

 

https://youtu.be/c06WHblFG2w
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-camouflage/#q=camouflage
https://schooltv.nl/video/aap-poot-pies-6/#q=aap%20poot%20pies


  

 

1 3 



 

 

4 

5 



 

 

6 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



       knutselen: verstop dieren in je tekening 

 

1. Knip de dieren uit. 

2. Plak het dier op een wit blad. 

3. Teken (of kleur) de omgeving. Zorg dat het dier niet opvalt! 

 
 

 

 
 

 

 

       uitdaging van de dag: verstop jezelf! 

 

Kun jij jezelf ook zo goed verstoppen (= camoufleren)?  

Tip: kijk naar de kleuren van je kleren. Passen die bij de omgeving? 

 



DONDERDAG  
 

       de huid van dieren: naakt, schubben, vacht of veren? 

 

1. Bekijk het filmpje 2 keer. 

• https://schooltv.nl/video/dierenhuiden-welke-huiden-hebben-dieren/#q=dieren  

 

2. Maak het werkblad. 

• Zie bundel: Pels, veren of schubben? 

 

 

       knutselen: schilderen met handen en voeten 

 

1. Kan jij met je handen of voeten dieren schilderen? 

 

dieren met een vacht 

 

 

dieren met veren 

 

 

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/dierenhuiden-welke-huiden-hebben-dieren/#q=dieren


dieren met schubben 

    

 

dieren die naakt zijn 

 

 

 


