
Lieve mama’s, papa’s en kinderen van het 1ste leerjaar, 

Ook in de tweede week willen we jullie wat helpen met het plannen van alle taken en maakten wij een 

weekplanning op.  

Hoe werkt het? 

Per dag zie je welke taken je moet maken.  

Naast elk taakje staat een bolletje. Kleur het bolletje na elk taakje.  
Groen: taakje is vlot en alleen gelukt. Oranje: ik had wat hulp nodig. Rood: dit lukt me niet.  

Onder de taken staan ook tussendoortjes.  

Speel ook een gezelschapsspel, speel buiten, maak een lekker dessertje, knutsel of teken iets (op pinterest en 

http://tekenenenzo.blogspot.com/  staan veel leuke ideeën) 

Draag zorg voor elkaar! 

Hieronder nog een suggestie om structuur in de dag te brengen. 

8:00- 9:00 opstaan Neem een gezond ontbijt. Wassen en aankleden. 

9:00-10:00 leertijd  Gebruik je planning. Geen schermpjes bij de hand. 

10:00-10:30 ontspan 
Ga even naar buiten. Speel een spelletje. Eet een stuk 
fruit. Drink wat water. 

10:30-11:30 leertijd Gebruik je planning. Schermpjes mogen wel. 

11:30-12:00 ontspan 

Kijk je eens naar de tip van de dag op de 
facebookpagina? 1e leerjaar A/B/C – Basisschool De 
Toekomst 

12:00-13:00 lunch Eet gezond. Help je mama, papa,… met een klusje? 

13:00-14:00 leertijd Gebruik je planning. Schermpjes mogen wel. 

14:00-14:30 ontspan 
Ga even naar buiten. Maak een wandeling indien 
mogelijk. 

14:30-15:00 lezen Neem een verhaaltje en lees een duimpje 

15:00-15:30 Online oefenen Oefen nog even op Bingel, computermeester, Xnapda,. 

15:30- … Ontspan  Spelletje, tv, knutselen, tekenen, koken, … 

20:30-21:00 Naar bed Ga op tijd naar bed. Zo houd je het ritme aan.  

 

http://tekenenenzo.blogspot.com/


 

 

Veilig en vlot kern 8 
blz. 2-4 luidop lezen  
Zie mail 
www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbund
els 

 

0 Woordzetter 8 
1 blaadje invullen 
1 blaadje luidop lezen 
 

0 Veilig en vlot kern 8 
blz. 5-7 luidop lezen  
Zie mail 
www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbund
els 

 

0 Woordzetter 8 
1 blaadje invullen 
1 blaadje luidop lezen 

 

0 Veilig en vlot kern 8 
blz. 8-9 luidop lezen  
Zie mail 
www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbund
els 

 

0 

Wiskunde sprongboekje 
1 blaadje  
2 oefeningen op bingel 
Boekje Oefen Maar 
+ en – 6 
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Boekje Oefen Maar 
+ en – 9  
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1 blaadje 
2 oefeningen op bingel 
Boekje Oefen Maar 
+ en – 10 

0 

Veilig stap voor stap 
kern 7 
blz. 1-4 
 

0 Veilig stap voor stap 
kern 7 
blz. 5-8 
 

0 Veilig stap voor stap 
kern 7 
blz. 9-12 

 

0 Veilig stap voor stap 
kern 7 
blz. 13-16 
 

0 Veilig stap voor stap 
kern 7 
blz. 17-20 
 

0 

Handschrift 
Schrijf 2 blaadjes uit je 
schrijfboekje 

0 Kies en spel op 
www.computermeester.be 
 

 

0 Handschrift 
Schrijf 2 blaadjes uit je 
schrijfboekje 

0 Kies en spel op 
www.computermeester.be 
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Schrijf 2 blaadjes uit je 
schrijfboekje 
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Check de uitdaging van 
de dag op onze 

facebook pagina ☺ 
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