
Beste ouders, 

 

Hier zijn wij weer… Jammer genoeg gaat ons klasje nog niet open. Wij zullen het dus nog even via deze weg moeten doen. 

 

Wij ronden het kleurenmonster af en starten deze week met een nieuw thema: groentjes uit de tuin. Hieronder vinden jullie opnieuw een lijstje 

met leuke activiteitjes en linkjes naar filmpjes. Als ook onze vrijblijvende dag structuur. Daar onze vriendjes nog heel jong zijn, is het ook 

belangrijk dat ze heel veel binnen en buitenspelen.  

 

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

 

Neem ook regelmatig een kijkje op onze facebookpagina. Wie dit wil mag gerust foto’s met ons delen ;). 

Veel liefs & draagzorg voor elkaar, 

de juffen van de Jules-klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag structuur  

 

Neem een gezond ontbijt. 
Wassen & aankleden. 

 

Goedemorgenliedje zingen (liedje zie planning). 
Jules/jullie pop/knuffel zijn kleren aandoen. 

Weer bespreken. 
Overlopen van jullie dagje. 

 

Activiteitje van op onze planning. 



 

Ga buiten spelen. 
Speel een spelletje, knutsel, maak een puzzel, speel met je 

blokken, poppen, auto’s, … 
 

Ruim alles op (liedje zie planning). 
 

 

Eet gezond. Help mama, papa, … met een klusje? 

 

Activiteitje van op onze planning. 



 

Ga buiten spelen. 
Speel een spelletje, knutsel, maak een puzzel, speel met je 

blokken, poppen, auto’s, … 
 

Ruim alles op (liedje zie planning). 
 

 

Drink een drankje/water. 
Eet fruit/een koek. 

 

Ga buiten spelen. 
Speel een spelletje, knutsel, maak een puzzel, speel met je 

blokken, poppen, auto’s, … 
 

Ruim alles op (liedje zie planning). 
 



 

Wassen & pyjama aan. 

 

Eet gezond. Help mama, papa, … met een klusje? 

 

Lees samen een boekje. 
Kijk even naar tv. 



 

Doe ook Jules/jullie pop/knuffel zijn pyjama aan (liedje zie 
planning). 

Stop hem in zijn bedje. 
Neem afscheid. 

Ga slapen. 

 

Deze structuur is slechts een voorbeeldje. Indien jullie willen, kunnen jullie deze prentjes ook in een andere volgorde gebruiken. Deze 

afbeeldingen zijn de kindjes goed gewoon van onze daglijn. Dit kan een hulpmiddel zijn om bij jullie thuis wat structuur aan te bieden. 

 

Hieronder vinden jullie ook nog een afbeelding die jullie eventueel kunnen gebruiken wanneer jullie kapoen jullie niet mag storen.  

 

Shhhhttt…. Niet storen. 

 

 

 

 

 

 



Weekplanning 

Activiteit Doel 

MAANDAG 20 april 2020 

* Filmpje van de dag: goedemorgenliedje 
Elke ochtend maken wij Jules wakker, doen wij zijn pyjama uit en 
kleren aan en start ons dagje met een liedje.  
Bekijk hier het filmpje van juf Hannelore & haar dochtertje Renée: 
https://www.youtube.com/watch?v=bD6xkivc3cg 
 
Hieronder vinden jullie het liedje om ook zelf aan de slag te gaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=6VeyMBlWAO8 
 
Nadien kijken wij even door het raam en bespreken wij welk weer 
het is. 
 
Extra: kleurplaat Jules (bijlage 1) 
 

 
Liedje mee zingen, bewegingen uitvoeren, heb je thuis een 
popje/knuffel leg het ook in een bedje, maak het elke morgen 
wakker en probeer ook zijn/haar pyjama/kleertjes aan & uit 
de doen. 
 
 
 
 
Bespreek welk weer het vandaag is, zie je de zon, wolken, 
regen,… Welke kleren doen wij vandaag aan? 
 

* Filmpje van de dag: opruimliedje 
Ook al zijn onze kapoenen nog klein, toch kunnen ze al heel veel 
zelf. Ook opruimen! Bekijk hier het filmpje van juf Hannelore & 
Renée. https://www.youtube.com/watch?v=C9GTJv4RfAg 
 
Bij jullie thuis moet er ook waarschijnlijk af en toe eens opgeruimd 
worden. Hieronder vinden jullie het opruimliedje: 
https://www.youtube.com/watch?v=bPMPsRtDNno 
 

 
Zo zelfstandig mogelijk alles opruimen a.d.h.v. het liedje. 

* Filmpje van de dag: einde van de dag 
Op het einde van elke dag, doen wij Jules zijn pyjama aan en 
zingen wij een liedje. Daarna nemen wij afscheid en stoppen wij 
Jules in zijn bedje. Bekijk hier het filmpje van juf Hannelore & 
haar dochtertje Renée: 
https://www.youtube.com/watch?v=DRlxEUND4Cw 
 
En hier vinden jullie het liedje: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNSaHHdM4IU 
 

 
Liedje zingen, pop/knuffel zijn kleertjes uitdoen, pyjama aan, 
gesprekje met je kapoen over hun dagje: wat vonden zijn 
leuk/niet leuk, afscheid nemen en in bed leggen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bD6xkivc3cg
https://www.youtube.com/watch?v=6VeyMBlWAO8
https://www.youtube.com/watch?v=C9GTJv4RfAg
https://www.youtube.com/watch?v=bPMPsRtDNno
https://www.youtube.com/watch?v=DRlxEUND4Cw
https://www.youtube.com/watch?v=xNSaHHdM4IU


Extra: kleurplaat Jules (bijlage 2) 
 

* Maak een puzzel 
- Maak samen een paar puzzels die jullie thuis hebben. In bijlage 
3d vinden jullie een stappenplan die jullie kan helpen. 
OF 
- Knip de prenten in stukjes (bijlage 3a, 3b,3c) 
 

 
Prent van de puzzel goed bekijken, puzzel door elkaar halen, 
op een gestructureerde manier de puzzel proberen maken. 
 

DINSDAG 21 april 2020 

* Filmpje van de dag: Anna in haar groentetuintje 
Beluister het verhaal van Anna in haar groentetuin hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=8VMnpoVryF0  
 
Stel nadien enkele vraagjes: 
- Over wie gaat het verhaaltje?  
Over Anna, papa & mama 
- Wat doet Anna?  
Anna maakt met papa een eigen moestuintje. 
- Wat doen ze in het moestuintje?  
Groenten in kweken, wortelen en sla. 
- Welk tuingereedschap heeft Anna klaargezet?  
Een emmer, handschoenen, een schop, een hark, een kruiwagen 
en een gieter. 
- Wat doen ze allemaal in de tuin?  
Onkruidjes trekken, harken, de grond plat maken, compost 
strooien (= aarde die de plantjes helpt om te groeien), zaaien. 
- Wat zaaien ze eerst? Daarna? 
Eerst de wortelzaadjes, daarna de sla. 
- Wat doen ze na het zaaien? 
Aarde platstappen en zaadjes watergeven, stop plaatsen om te 
weten waar ze gezaaid hebben. 
- Wat moeten zij daarna doen? 
Wachten en het zonnetje moet de zaadjes helpen groeien, 
plantjes elke dag watergeven. 
- Hoe versiert Anna haar tuintje? 
Met kleine vlagjes, gemaakt van takjes. 
- Wat zijn de plantjes na een eindje geworden? 

 
Luister aandachtig naar het verhaal.  
 
 
Probeer daarna het verhaal na te vertellen a.d.h.v. de vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8VMnpoVryF0


Wortelen en sla 
- Waar brengt Anna de groentjes naartoe? 
Naar mama 
- Wat doen mama & Anna? 
Hun eigen groentjes maken: wassen, raspen,… 
- Wat doen ze helemaal op het einde? 
Alles lekker groentjes op eten. 
 
Logische volgorde 
Knip de prentjes uit. Kijk goed wat er opstaat en leg de prentjes in 
de juiste volgorde (bijlage 4a). Wie wil kan dit nog inkleuren. 
 
Extra: kleurplaat (bijlage 4b) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verwoorden wat ze op de prenten zien. Wat gebeurde er 
eerst? Daarna, … op het einde? Nadien nog even 
controleren. En het verhaal navertellen a.d.h.v. de prenten. 
 

 

* Logische volgorde wortel 
Nu je het verhaaltje van Anna kent, mag je zelf even aan de slag. 
Kijk goed naar de prentjes, wat zien jullie allemaal? Denk goed 
na, wat komt er eerst, daarna en op het einde? Kleef alles in de 
juiste volgorde, nadien mag je de prenten inkleuren met potloden 
of stift. 
Zie bijlage 5. 
 

 
Verwoorden wat je op de prenten ziet, wat komt er eerst? 
Daarna en op het einde? Nadien nog even controleren. Ben 
ik juist? Daarna prenten in de juiste volgorde kleven en 
nadien inkleuren 
Tip: probeer je kapoen zoveel mogelijk zelf te laten 
nadenken, zelf zijn/haar foutje recht te laten zetten. 

WOENSDAG 22 april 2020 

* Filmpje van de dag: zandkasteel ‘de moestuin’ 
Bekijk samen dit digitaal verhaal: 
https://schooltv.nl/video/moestuin/ 
 

 
Aadachtig kijken naar het digitaal verhaal, actief deelnemen 
en meebewegen, navertellen wat ze gezien hebben. 

* Memory van groentjes 
Bekijk de prentjes, benoem wat je ziet. Knip de prenten uit en leg 
ze omgekeerd door elkaar op tafel. Wie kan 2 dezelfde groenten 
vinden?  
Zie bijlage 6a, 6b, 6c. 
 
 

 
Woordenschat van de groenten inoefenen.  
Eventueel eens polsen naar de kleur.  
Aandachtig kijken naar de prenten en proberen memoriseren 
waar alle groenten zich bevinden.  
Zoveel mogelijk 2 dezelfde prenten zoeken. 

DONDERDAG 23 april 2020 

https://schooltv.nl/video/moestuin/


* Filmpje van de dag: lentesoep met wortels, broccoli en prei 
Bekijk samen het filmpje van de waarneming van de groenten: 
https://www.youtube.com/watch?v=kITCtYfHTBo 
 
En ga daarna samen met je kapoen aan de slag.  
Recept 
Ingrediënten  
- 2 preien 
- 3 wortels 
- 1 broccoli 
- 1l kippenbouillon 
- Peper  
- Zout 
Bereiding 
- Spoel de groenten grondig.  
- Snij het preiwit in ringen en het preigroen in reepjes. 
- Snij de wortels in stukjes.  
- Verdeel de broccoli in roosjes.  
- Breng de bouillon aan de kook.  
- Doe het preiwit, de broccoli en de wortels bij de bouillon.  
- Laat 3min zachtjes koken.  
- Voeg daarna het preigroen toe.  
- Breng de soep op smaak met peper en zout.  
- Laat even doorkoken en serveer.  
- Sommige kindjes lusten geen stukjes in de soep, dan kan je de 
soep altijd mixen.  
 

 
Bekijken van het filmpje. 
 
 
 
 
 
Benoem de groenten, de kleur, tel het aantal groenten. 
 
 
 
 
 
Ga samen met je kapoen stapsgewijs aan de slag. 
Laat je kapoen zoveel mogelijk zelf verwoorden en handelen. 
Leg de nadruk op veilig werken + laar hen verwoorden 
waarom dit belangrijk is. 
Het preiwit en de wortels kunnen de kapoenen zelf snijden. 
  
  

* Kleuroefening 
Kleur de groenten in de juiste kleur. 
Zie bijlage 7. 

 
Benoem de groenten, verwoord welke kleur ze hebben en 
kleur alles in de juiste kleur. 
 

VRIJDAG 24 april 2020 

* Filmpje van de dag: moestuinen ‘komkommer & tomaat’ 
Bekijk samen deze aflevering van moestuinen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq-nk6AAEco 

 
Aandachtig kijken naar deze aflevering. Verwoorden hoe 
komkommers en tomaten groeien. Bespreken welke groenten 
jullie kapoenen wel/niet graag lusten.  

https://www.youtube.com/watch?v=kITCtYfHTBo
https://www.youtube.com/watch?v=Fq-nk6AAEco


Tip: heb je thuis een komkommer/tomaat laat je kapoen dit 
even proeven. 

* Groentjes in de kruiwagen 
Deze groenten zijn vers geplukt. Knip de kaartjes onderaan los en 
plak ze op de juiste plaats in de kruiwagen. 
Zie bijlage 8. 

 
Verwoorden welke groenten ze allemaal zien. Vorm goed 
bekijken. De prent proberen linken aan elke schaduw. 



Bijlage 1 

Bijlage 1  



Bijlage 2 

 



Bijlage 3a 

 



 

Bijlage 3b 

 



Bijlage 3c 

 



Bijlage 3d 

  



Bijlage 4a 

 



Bijlage 4b 

 



Bijlage 5 

 

Hoe groeit een wortel? 
Knip de prenten en kleef ze op in de juiste volgorde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 6a 

 

 

 



Bijlage 6b 

 

 



Bijlage 6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 7 

 



Bijlage 8

 
 


