
Beste ouders, 

 

Hier zijn wij weer… Met een nieuwe planning. 

 

Hieronder vinden jullie opnieuw een lijstje met leuke activiteitjes en linkjes naar filmpjes. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Weekplanning 

Activiteit Doel 

MAANDAG 27 april 2020 

* Filmpje van de dag: sla planten 
Juf Julie en haar dochtertje Manon planten salade.  
Bekijk hier het filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=NgjxuMNGi10&feature=youtu.be 
 
Extra: schilderen met aarde 

 
 

 
Bekijk het filmpje en doe mee.  
Heb je thuis salade, bespreek even samen hoe salade eruit 
ziet en laat je kapoen dit even proeven. 
 

* Wormpjes vangen 
Zoek thuis een stukje wol, draad, rietje, … in verschillende kleuren. 
Knip het is stukjes. Zo toveren jullie zelf wormpjes. Zoek een 
wasknijper en probeer de wormpjes te vangen. Veel succes. 

 
 

 
Oefenen van de kniptechniek. 
Oefenen van de fijne motoriek door een wasknijper correct te 
hanteren. 
 
Tip: geef je kapoen opdrachtjes: neem eens 3 worpjes, neem 
een wormpje met kleur x, … 

https://www.youtube.com/watch?v=NgjxuMNGi10&feature=youtu.be


DINSDAG 28 april 2020 

* Filmpje van de dag: samen toveren… 
Juf Justine speelt een spelletje met jullie. Welk tuingereedschap 
zien jullie? Kijk goed want ze gaat toveren? Wat is er weg? Kunnen 
jullie het raden? 
Bekijk hier het filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=6jj_B1w-ENc&feature=youtu.be 
 
Tip: misschien kan je nadien zelf wel eens toveren voor jullie 
mama’s en papa’s. 
 

 
Benoem het tuingereedschap en de kenmerken.  
Kijk aandachtig en tel mee. 
Probeer actief deel te nemen. 
Vertel wat er weg is. 
 
 

* Matrix tuinmaterialen 
Knip de prenten uit (bijlage 1a). Probeer de tuinmaterialen op de 
juiste plaats te leggen in het matrixveld (bijlage 1b) door te kijken 
naar kleur en soort! 
 

 
Uitknippen van de prenten. Tuinmateriaal + kleur benoemen. 
Leg de prent op de juiste plaats in het matrixveld. 

WOENSDAG 29 april 2020 

* Filmpje van de dag: zaaien van boontjes 
Juf Hannelore zaait boontjes met haar dochtertje Renée. 
Bekijk hier het filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=5vUygd5eU8o&feature=share 
 

Wil je zelf ook aan de slag, maar heb je geen tuintje. Dan is dit een 
leuke tip: zie bijlage 2. 
 

 
Bekijk het filmpje en doe mee.  
 
Heb je thuis ook een moestuintje ga dan samen aan de slag. 
 

* Groentetuintje 
Kijk goed naar elk tuintje, welke groenten zien jullie (bijlage 3a, 3b, 
3c, 3d, 3e, 3f). 
 
Knip alle prentjes van bijlage 2 uit. Kan jij de groentjes in de juiste 
volgorde leggen zoals op de prent (bijlage 3g, 3h, 3i, 3j)?  
 
Probeer zelf ook reeksen te maken met het materiaal dat jullie thuis 
hebben: speelgoed groenten, kralen, auto’s, blokken, … 
 

 
Benoem de groenten, bekijk de reeksen, probeer die reeksen 
na te leggen. Is je kapoen klaar. Laat hem/haar eerst alles 
zelf controleren, foutjes eventueel recht te zetten en 
bespreek daarna. 
 

DONDERDAG 30 april 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=6jj_B1w-ENc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5vUygd5eU8o&feature=share


* Filmpje van de dag: Musti’s moestuin 
Bekijk het filmpje hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=F8Y65xRiB_c 
 
Vraagjes die je kan stellen: 
- Wat zaaien Musti en mijnheer konijn?  
Wortelen & sla. 
- Wat doet Musti na al het werken in de tuin?  
Slapen. 
- Wat doet mijnheer konijn?  
Hij neemt de slazaadjes weg en zaait wortelen in de plaats. 
- Wat doet mevrouw schildpad? 
Zij neemt de wortelzaadjes weg en zaait sla in de plaats. 
- Wat doen ze de komende weken? 
Alles water geven. 
- Wat zien Musti en haar vrienden als alles uitkomt? 
De sla staat bij het bordje van de wortelen en de wortelen bij het 
bordje van de sla. 
- Wat krijgen mijnheer konijn en mevrouw schildpad van Musti? 
Mevrouw schildpad krijgt een wortel, mijnheer konijn krijgt sla. 
- Zijn zij blij? 
Neen, ze wisselen. 
 

 
Bekijk het filmpje, vertel nadien aan je mama/papa waarover 
het gaat a.d.h.v. de vraagjes. 
 
 

* Zoektocht  
Ga opzoektocht in jullie tuin, kunnen jullie alles vinden? 
Zie bijlage 4a, 4b. 
 

 
Bekijk de zoekkaart goed, ga op zoektocht, benoem en kruis 
aan wat je kan vinden. 

VRIJDAG 1 mei 2020 

Dagje vrij 
Wij zetten het verlengde weekend dansend in… Hieronder enkele linkjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U&list=PLpnDRZdQ6qCxIqCT9OH57bdxf7vbMMC84 
https://www.youtube.com/watch?v=5nHyQaigujw 

https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw 
https://www.youtube.com/watch?v=pna6Q85GekY&list=PLstvHHSeDH56-mrpUllR-i0QAEJwIqjjO 

https://www.youtube.com/watch?v=XveIiC22DYI&list=PLstvHHSeDH56-mrpUllR-i0QAEJwIqjjO&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=XZaYg1x8epQ 
https://www.youtube.com/watch?v=CKslYf-VVho 

https://www.youtube.com/watch?v=F8Y65xRiB_c
https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U&list=PLpnDRZdQ6qCxIqCT9OH57bdxf7vbMMC84
https://www.youtube.com/watch?v=5nHyQaigujw
https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw
https://www.youtube.com/watch?v=pna6Q85GekY&list=PLstvHHSeDH56-mrpUllR-i0QAEJwIqjjO
https://www.youtube.com/watch?v=XveIiC22DYI&list=PLstvHHSeDH56-mrpUllR-i0QAEJwIqjjO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XZaYg1x8epQ
https://www.youtube.com/watch?v=CKslYf-VVho


Bijlage 1a 

 



Bijlage 1b 

 



Bijlage 2 

  



 

 

Bijlage 3a 

 



Bijlage 3b 

 
 

 



Bijlage 3c 

 

 



Bijlage 3d 

 

 



Bijlage 3e 

 
 



Bijlage 3f 

 

 



Bijlage 3g 

 

 



Bijlage 3h 

 

 



Bijlage 3i 

 

 



Bijlage 3j 

 

 



Bijlage 4a 

 

 



Bijlage 4b 

 


