
Liefste ouders, 

 

Hier zijn wij weer… Met een nieuwe planning. Het is het laatste weekje i.v.m. dit thema, daarna starten wij met iets nieuws. 

 

Hieronder vinden jullie opnieuw een lijstje met leuke activiteitjes. In ons klasje zorgen wij ervoor dat alle kapoenen opdrachtjes krijgen op hun 

niveau, via deze weg is dit soms wat moeilijker. Maar wij proberen hier toch zo goed mogelijk op in te spelen. Wij willen jullie nog volgende tips 

meegeven: 

- Voor onze peuters is het vooral belangrijk dat ze alles ervaren en ontdekken door naar onze filmpjes te kijken en de opdrachtjes met concreet 

materiaal uit te voeren. De wiskundige oefenblaadjes kan je ook proberen, maar maak jullie vooral geen zorgen indien het nog niet lukt. 

- Voor onze eerste kleuters is het vooral belangrijk dat ze alle begrippen en woordenschat actief onder de knie krijgen. Kijk actief naar de 

filmpjes, herhaal de begrippen, voer de opdrachtjes uit, … 

- Onze wiskundige oefenblaadjes gaan meestal van eenvoudig naar moeilijker. Probeer zelf een beetje aan te voelen wat je kapoen kan. Lukt 

het eerste stukje heel vlot, dan kan je het volgende deeltje eens proberen, enz. Het is ook zeker niet erg indien iets een beetje minder lukt, laat 

dit dan over. Of probeer later eens opnieuw. 

Als jullie verder nog vragen hebben, stel ze gerust via mail of onze facebookpagina. 

  

Verder een dikke dank je wel voor alle inspanningen die jullie samen met ons nemen. Wij vinden dit super, want samen staan we echt sterk! 

Jullie en jullie kapoenen doen dat fantastisch, leg de lat niet te hoog en geef jezelf een applaus want jullie zijn goed bezig!!  

Veel liefs & draagzorg voor elkaar, 

de juffen van de Jules-klassen 

 

 



Weekplanning 

Activiteit Doel 

MAANDAG  11 mei 2020 

* Filmpje van de dag: schrijfdans lenteboom 
Samen met juf Julie gaan wij vandaag schrijfdansen.  
Hier vinden jullie het filmpje: https://youtu.be/F7iVaECmfNI 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Je kan dit filmpje verschillende keren herbekijken. Tot je merkt 
dat je kapoen de bewegingen goed onder de knie heeft… 
 
Nadien kan je zelf aan het werk. 
- Dit heb je nodig 
Groot vel papier, krijtje, tape of je kan dit ook buiten op de grond 
doen met stoepkrijt 
Hier vinden jullie het liedje: https://youtu.be/Vlv9M9UMnR4 
 
- Voorbereiding indien je op papier werkt 
Maak het vel papier vast met tape aan de tafel. 
 
- Activiteit 
Je kapoen staat klaar. Laat het liedje horen. Je kapoen tekent 
afwisselend de verticale lijnvorming (stam) en de krullende 
doorgaande gebogen lijnvorming (kruin). Hij/zij luistert hierbij 
goed naar de muziek.  
Nadien kan je kapoen de lenteboom naar eigen fantasie 
versieren. Bijvoorbeeld met propjes, stickers, stempelen, … 

 
Voer samen de bewegingen uit in de lucht. 
Stimuleer hen om beide handen te gebruiken. 
Er wisselen twee ritmes af:  
- ritme 1 stimuleert de rechte heen- en weergaande verticale 
lijnvorming (stam). Buig hierbij door de knieën. 
- ritme 2 stimuleert een krullende, doorgaande gebogen 
lijnvorming (kruin van de boom). Beweeg hierbij de handen 
en polsen goed en teken krullen in de lucht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Teken afwisselend verticale lijnen (stam) en krullende lijnen 
(kruin). 
Luister goed naar de muziek. 
Probeer bij het tekenen van de stam (verticale lijnen) goed 
mee te buigen door de knieën. En bij de kruin (krullende 
lijnen) polsen en handen goed te bewegen. Gebruik hierbij 

https://youtu.be/F7iVaECmfNI
https://youtu.be/Vlv9M9UMnR4


 jullie 2 handen. 
 

* Filmpje: yogamoment: lentekriebels 
Even ontspannen met Kimberly en Lisa. Doe maar allemaal 
gezellig mee. 
Hier vinden jullie het filmpje: https://youtu.be/a8n8OxuWrjE 
 

 
Bekijk het filmpje en neem actief deel. 

* Filmpje: Jules in de lente 
Geniet van het filmpje van Jules. 
Jullie vinden het hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=wNbDL73z47w 
 

 
Geniet van het filmpje. 

DINSDAG 12 mei 2020 

* Filmpje van de dag: tomaten groot of klein 
Ontdek samen met juf Hannelore welke tomaten groot of klein 
zijn. 
Hier vinden jullie het filmpje: https://youtu.be/Rr4h8uPDHYc 
 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje en neem actief deel. 
Ontdek zo de begrippen groot en klein. 

* Zoektocht groot en klein 
Kleur de twee prenten die jullie in bijlage 1a & 1 b kan vinden. 
Bespreek wat jullie hier zien. Daarna mag je op zoektocht gaan 
bij jullie thuis. Zoek kleine en grote spullen en leg die bij de juiste 
prent. 
Lukt dit vlot dan kan je ook het aantal grote en klein spullen tellen 
die jullie gevonden hebben. 
Zijn jullie klaar met jullie zoektocht? Vraag dan aan mama/papa 
om een foto van jullie spullen te nemen en deel deze op onze 
pagina. De juffen zijn heel erg benieuwd naar het resultaat van 
jullie zoektocht! 
 

 
Inkleuren en bespreken van de prenten.  
Zoeken naar kleine en grote voorwerpen. 
Plaats de voorwerpen bij de juiste prent. 
 
Tel het aantal spullen. 

WOENSDAG 13 mei 2020  

* Filmpje van de dag: vol & leeg 
Samen met juf Justine ontdekken jullie wat vol en leeg is. 
Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/vOVeDGaK3fU 
 
Ontdek en ervaar thuis (in bad, in de zandbak, een emmertje 
water buiten, …) zelf wat vol en leeg is. Dit kan je doen door je 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje en neem actief deel. 
Ontdek zo de begrippen vol en leeg. 

https://youtu.be/a8n8OxuWrjE
https://www.youtube.com/watch?v=wNbDL73z47w
https://youtu.be/vOVeDGaK3fU


kapoen verschillende potjes te geven en hen hiermee te laten 
experimenteren. Stimuleer hierbij zoveel mogelijk het 
verwoorden/herhalen van de begrippen vol en leeg.  
 

* Wiskundig oefenblaadje: vol & leeg 
Zoek thuis een gekleurd blad. (Heb je dit niet, dan kan je ook een 
reclame folder/krant gebruiken.). Scheur je gekleurd blad in 
stukjes (stappenplan zie bijlage 2a). 
 
Zorgen jullie ervoor dat alles vaasjes met bloem(en) in vol zijn 
(eenvoudige opdracht bijlage 2b - moeilijkere opdracht 2c)? Dit 
doe je door de snippers in deze vaasjes te kleven. De vaasjes 
zonder bloem laat je leeg. 
Tellen jullie ook even hoeveel bloemen er in elke vaas zitten? 
 

 
Oefenen van de scheurtechniek. 
 
 
 
Vaasjes met een bloem vol kleven.  
Vaasjes zonder bloem leeg laten. 
 
 
Tellen hoeveel bloemen er in elke vaas zitten. 

DONDERDAG 14 mei 2020 

* Filmpje van de dag: tellen van groentjes 
Samen met juf Riet gaan wij groentjes tellen. 
Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/gdkRJ8bI8TM 
 
Na het filmpje kunnen jullie thuis ook aan de slag. Heb je plastic 
groenten of fruit of misschien wel een fruitschaal met echt fruit. 
Tel dan eens hoeveel je van elke soort hebt. Indien jullie geen 
speelgoed groenten hebben kunnen jullie de afbeeldingen uit 
bijlage 3a, 3b, 3c, 3d gebruiken. 
 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje en neem actief deel. 
Tel mee. 
 
Tel thuis groeten/fruit. 

* Wiskundig oefenblaadje: tellen 
Tel het aantal stipjes en kleur evenveel groentjes (eenvoudige 
opdracht zie bijlage 4a – moeilijke opdracht zie bijlage 4b). 
 

 
Tel het aantal stipjes en kleur evenveel groentjes. 

VRIJDAG 15 mei 2020 

* Filmpje van de dag: Jules draagt een mondmasker 
Om jullie kapoenen al een beetje te laten wennen aan de 
mondmaskers heeft Juf Hannelore samen met Jules een filmpje 
gemaakt.  
Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/a2K-8Y_Csv8 
 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje.  
 
 
 
 

https://youtu.be/gdkRJ8bI8TM
https://youtu.be/a2K-8Y_Csv8


Het is goed om je kapoen hier op een speelse manier aan 
gewoon te laten komen. Want wat je kent, daar hoef je niet bang 
voor te zijn. 
In bijlage 5a & 5b vinden jullie enkele leuke kleurplaten. 
 
Willen jullie nog meer activiteitjes i.v.m. het mondmasker? Ga dan 
naar deze site: https://www.amant.be/gratisdownloads. Klik op het 
mapje “blijf in u kot”, en daarna op het mapje “Anna draagt een 
mondmasker”.  
 

Knip het maskertje uit en versier een mondmaskertje voor 
jullie knuffel/pop. 
 
Kleur de kleurplaat met Jules in. 

* Jas aan en uit doen 
Oefenen jullie nog even thuis om jullie jas helemaal alleen aan en 
uit te doen? Wie kan zijn/haar jas al zelf dicht- en/of opendoen? 
In bijlage 6a, 6b, 6c vinden jullie het stappenplan als geheugen 
steuntje. 
 
Lukt dit? Vraag dan aan mama/papa om er een foto/filmpje van te 
nemen en post deze op onze pagina. De juffen zijn heel erg 
benieuwd bij wie dit lukt! 
 

 
Zelfstandig jas aan/uit & open/dicht maken. 

 
 

https://www.amant.be/gratisdownloads


Bijlage 1a  

 

  



Bijlage 1b  

  



Bijlage 2 a 

 

 

 

 



Bijlage 2b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2c 

 



Bijlage 3a 

 

 

 

 

 



Bijlage 3b 

 
 

 

 

 

 



Bijlage 3c 

 

 

 

 

 



Bijlage 3d 

 

  



Bijlage 4a 

 



Bijlage 4b 

 



Bijlage 5a 

 



Bijlage 5b 

 



Bijlage 6a 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 6b 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 6c 

 


