
week 20 maandag 11 mei dinsdag 12 mei woensdag 13 mei donderdag 14 mei vrijdag 15 mei 

9u00 – 10u00 

 

kern 9 – dag 15 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern9 

werkboek p. 29 en 30 
leesboek p. 30 en 31 

kern 10 – dag 1 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern10 

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

kern 10 – dag 2 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern10 

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

kern 10 – dag 3 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislesse

n-veilig-leren-lezen/kern10 

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

 

dieren komen 

vandaag naar school 

 

bloemen komen 

maandag naar school 

 

Breng je 

werkboeken  
(taal, rekenen, schrijven) 

en leesboek(en) 

terug mee! 

10u00 – 10u30 

 

    

10u30 – 11u30 

 

blok 7 – les 5 
pagina 10 en 11 
(niet: oefening 3) 

blok 7 – les 11 
pagina 22 en 23 

(magje: oefening 2) 

blok 7 – lentewijk 
pagina 38 en 39 

blok 7 – zomerwijk 
pagina 40 en 41 
(niet: oefening 3) 

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 

 

verkeer 
onderdelen van de fiets 

verkeer 
veiligheid in het verkeer 

  

14u30 – 15u00 

 

    

15u00 – 16u00 

 

verkeer 
vertelopdracht:  
mijn droomfiets 

verkeer 
versie: zebrapad 

  

uitdaging van 
de dag 

 

Schrijf met je krijtje een 
lieve boodschap (bv. 
danku helpers) op de 

stoep en versier. 

Maak een frutisaté met 

een patroon. 
Maak zelf een 
bellenblaas! 

Spelen maar! 
Wat vind jij leuk: 
gezelschapsspel, 
buitenspelen, …?  

 

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern9
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern9
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern10
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern10
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern10
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern10
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern10
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern10


maandag  
  

        verkeer: onderdelen van de fiets 

  

1. Bekijk het filmpje. 

o https://youtu.be/PnmXqbdbWgM  

 

2. Maak het werkblad: de fiets. 

o Knip de woorden uit.  

o Plak de woorden op de juiste plaats. 

 

Of maak de oefening oinline 

o https://www.verkeer-oefenen.nl/verkeer-groep-2/fietsen/de-fiets  

 

voorwiel voorlicht ketting bel trapper 

achterwiel achterlicht stuur rem zadel 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PnmXqbdbWgM
https://www.verkeer-oefenen.nl/verkeer-groep-2/fietsen/de-fiets


       vertelopdracht: mijn droomfiets 

 

1. Bekijk het filmpje van Bas 

o https://www.youtube.com/watch?v=hgOxR_HJFuc 

 

2. Droom over je nieuwe fiets. 

Bas krijgt een nieuwe fiets! Wat is hij mooi! 

Hoe zou de fiets van je dromen eruit zien? 

 

 

 

 

 

3. Vertel aan je mama of papa hoe jouw droomfiets eruit ziet. 

o Enkele vragen die mama of papa kunnen stellen: 

 Wat is er bijzonder aan je fiets?  

bv. hij kan vliegen…. hij is onzichtbaar 

 

 Wat kan je fiets dat geen enkele andere fiets kan?  

bv. koffie zetten…. gras maaien 

 

 Welke kleuren hebben de onderdelen van jouw fiets?  

bv. zadel = goud….stuur = oranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


dinsdag  
 

       verkeer: veiligheid in het verkeer 

 

1. Bekijk het filmpje van Aya. 

o https://aya.be/artikel/fietshelm?referrer=https://www.google.com/ 

 

2. Maak de online oefening. 

o https://www.verkeer-oefenen.nl/verkeer-groep-2/spelen/spelen-in-het-verkeer-1 

 

       verkeer: versie: zebrapad 

 

1. Bekijk het filmpje. 

o https://youtu.be/gHqbakjBR0Y 

een zebra en een pad, 

pas gewassen, pas uit bad 

liepen samen door de stad 

toen viel de zebra op de pad 

en lag er in de stad 

een heel nieuw ZEBRAPAD 

 

2. Knip de zebra en de pad uit 

o Tip: je kan ook zelf een zebra en een pad tekenen en dan uitknippen! 

 

3. Kleur zebra en pad in. 

 

4. Kleef een satéstokje of een rietje aan de achterkant. 

 

5. Nu kan je oefenen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aya.be/artikel/fietshelm?referrer=https://www.google.com/
https://www.verkeer-oefenen.nl/verkeer-groep-2/spelen/spelen-in-het-verkeer-1
https://youtu.be/gHqbakjBR0Y


woensdag   
 

        Maak een bellenblaas! 

  

zeepsop 

materiaal 

o 1 kop warm water 

o 2 eetlepels suiker 

o 2 eetlepels afwasmiddel 

 

Wat moet je doen? 

o Los de suiker op in het water.  

o Voeg het afwasmiddel toe en roer voorzichtig door. 

 

 

bellenblaas sokje maken 

materiaal  

o ± 20 rietjes 

o tape  

 

Wat moet je doen? 

o Je neemt de rietjes in je hand. 

o Je plakt ze met tape aan elkaar en klaar ben je. 

o Je dopt de bellenblaas in je sop.  

o Bazen maar! Je krijgt heel veel kleine belletjes aan elkaar.  


