
 
 

 week 7 
 

Hallo iedereen! Hier zijn we opnieuw met een nieuwe weekplanning voor de week van 11/5 tot 14/5. Dit is voor jullie de laatste week met 

preteaching. Vanaf vrijdag 15/5 mogen we terug naar school! We kijken er al super hard naar uit! 

Voor de optellingen met brug geven we deze week een andere manier om de oefeningen te vinden. Deze manier om de oefeningen op te lossen is 

bijna hetzelfde als de vorige manier. Dit noemen we flexibel rekenen, zodat leerlingen zich niet vastpinnen op éénzelfde structuur. Dit is ook de 

oplossingsstructuur die we zullen toepassen in de klas. 

Vele groetjes en tot heel binnenkort 

Juf Lies en meester Tom 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen Nieuwe manier TE + TE met brug: 
- Filmpje xnapda 

https://www.xnapda.be/filmpje
s/2de-leerjaar/optellen-tot-
100-met-brug-manier-1 
 

- Rekenblaadje 1 
 

Inoefenen Tafels 
- Filmpje  Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmp
jes/2de-leerjaar/de-tafels-
alle-tafels-door-elkaar-deel-
3-automatisatie-rechtstaand 
 
https://www.xnapda.be/filmp
jes/2de-leerjaar/de-tafels-
alle-tafels-door-elkaar-deel-
4-automatisatie-rechtstaand 
 

Rekenblaadje 2 

Nieuwe manier TE – TE met brug 
- Filmpje  Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmp
jes/2de-leerjaar/aftrekken-
tot-100-met-brug-manier-1 
 

Rekenblaadje 3 

Nieuw: temperatuur 
- Filmpje Xnapda:     

https://www.xnapda.be/filmpjes
/2de-leerjaar/temperatuur 

 

Werkblaadje 4 

Taal Taal spelling katten en apen 

- Filmpje: 

https://youtu.be/3XbX8qR7Au8  

- Oefenblad katten en apen 
Spellingblaadje 1 

Taal verwijswoorden 
- Filmpje 

https://youtu.be/pkO9E71VAH

w  
- Taalblaadje 1 

Taal spelling afspraak -g en -gt 

- Filmpje: 

https://youtu.be/phM5MA7X1

aQ  

- Oefenblad spellingafspraak 
- Spellingblaadje 2 

Taal Striptaal 
- Filmpje:  

https://youtu.be/ql-kYc2-0HM  
- Taalblaadje 2 

Hand-

schrift 

Hoofdletter U aanleren 

- Schrijfblaadjes 1 en 2 

Hoofdletter U aanleren 
- Schrijfblaadje 3 

Hoofdletter Y aanleren 

- Schrijfblaadjes 4 en 5 

Hoofdletter Y aanleren 
- Schrijfblaadje 6 

Extra Alle tafels oefenen met de 

tafelkaartjes 

  Boekje lezen op bingel 

- Zie taakje op bingel 

Scheurblokblaadjes 

- Oefening 79 en 80 

Kruiswoordraadsel 
- Spellingblaadje 3 

Muzische 

vorming 

Opvouwvis 

http://onderwijsenzovoort.blogspot.com/2016/06/2500-vissen-knutselen-opvouwvis-met.html?m=1 
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