
   
 

Hallo iedereen, 

We beginnen met een nieuw thema. Gelieve de verschillende links voor de filmpjes te raadplegen op de schoolwebsite. Op facebook zullen we nog tips en doorgestuurde foto’s plaatsen. 

Dank voor uw begrip, Vriendelijke groeten, juffen van K3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Herhalen van de daglijn 

Met deze link kunnen jullie nog 

eens het versje herhalen. Kennen 

jullie al de dagen van de week, in 

de juiste volgorde? Welke dag is 

het vandaag? …... 

 https://youtu.be/IRL2W7j3_6Y 

 
 Herhalen van WOK-woorden 

Het is héél belangrijk dat jullie ook 

de wok- woorden van het vorig 

thema blijven herhalen, vandaar 

deze link 

 https://youtu.be/fynVCx10ee8 

 
Filmpje de voedingsdriehoek 

 https://www.youtube.com/watch? 

 v=DpRuQsGr6aY 

Aansluitend sorteeroefening 

gezonde voeding. 

 
Klik op volgende link, filmpje i.v.m. 
tellen 
 https://www.youtube.com/watch? 

 v=Aj6v6tcLjzY&t=38s 

 Maak nu de 2 werkblaadjes. 

 Nieuwe WOK-woorden 

 https://youtu.be/WozlmO1e-xE 
 
 
 Rijmen: 

Klik op de link om het filmpje i.v.m. 

rijmen te bekijken. 

 https://www.youtube.com/watch? 

 v=xMJKoNnlz6U 

Speel daarna het bijgevoegde 

rijmspel met mama, papa, broer, 

zus….(natuurlijk gaan jullie de 

kaartjes eerst moeten knippen) 

 

Meester Thijs zorgt voortaan ook 

elke week voor een 

bewegingsfilmpje. Doen jullie mee? 

https://youtu.be/UL_u9C5FqAc   

 Voorbereidend lezen : spelen met 

 versje: sneetje brood 

Lees samen met mama, papa, broer 

of zus het versje. Jullie vullen de 

tekeningen in. 

 

 
Koekeloere filmpje bekijken 

 https://schooltv.nl/video/ 

 koekeloere-patatje-gezond/ 

Maak nu de oefenblaadjes i.v.m 

eerste/laatste letter. 

Zoek daarna naar de woordjes : 

Pizza—Brood 

 Beluisteren van digitaal verhaal: 

 Tom, de lekkerbek 

 https://youtu.be/rpkRPi3XCCw 

Tom gaat iedere dag op bezoek bij 

zijn vriendjes. Teken van iedere dag 

het dier waar hij op bezoek gaat en 

wat hij eet. 

 
 
 Taal : auditieve synthese. 

Ga naar deze link om te oefenen 

 https://www.youtube.com/watch? 

 v=cKdaWMfoA50 

 Voorbereidend lezen : spelen met 

 versje: sneetje brood (herhalen) 

Laat je kleuter zo veel mogelijk zelf- 

standig aan het werk. 

 Wiskunde: sorteeroefening. 

Maak nu een verzameling van 

groenten en fruit, probeer in iedere 

verzameling evenveel te hebben. 

 
 
 Oefeningen i.v.m. tegenstellingen 

 https://www.youtube.com/watch? 

 v=nl6_n-c-Bec 
 
 
 

We wensen jullie veel succes bij het 

maken van de soep!!! 
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