
Weekopdrachten kleuterbouw week 2, 11 - 15 januari 
 
 
Opdracht 1: We gaan joggen met meester Sander.  
We gaan getallen benoemen tot 10 of misschien lukt het zelfs wel tot 20. 
Doe maar mee met meester Sander, veel plezier!  
Klik op de onderstaande link om bij het filmpje te komen. 
 
Cijfers tot 10 herkennen 
https://www.youtube.com/watch?v=R68qeU0chaY 
 
Cijfers tot 20 herkennen 
https://www.youtube.com/watch?v=MVGHVe26FOw 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Opdracht 2: We gaan 10 dingen in huis meten. 
Zoek in huis 10 dingen die je gaat op meten. Bijvoorbeeld de deur, of je papa of mama, de 
tafel. Je kunt meten met je handen, met een meetlint of bijvoorbeeld met een liniaal. Wat is 
het grootste voorwerp dat je hebt gevonden in huis en wat is het kleinste voorwerp dat je 
hebt gevonden in huis.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Opdracht 3: We gaan een reeks plakken. 
 
Groep 1: We plakken een reeks van klein naar groot. 
Eerst kleur je de huizen, daarna knip je ze uit en plak de huizen van klein naar groot op. 
 
Groep 2: We plakken een reeks van het bouwen van een huis. 
Eerst kleur je de plaatjes, daarna knip je de plaatjes uit en plak je ze op de goede volgorde 
op.  
 
Heel veel succes! Stuur je een foto naar de juffen?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Opdracht 4: vliegtuig vouwen. 
 
Groep 1 en groep 2: kijk het filmpje van juf Lotte en vouw een vliegtuig!  
Het filmpje is ook te vinden op de site van school. 
 
https://www.loom.com/share/721e1cb58b4a40be996f157940047868?sharedAppSource=per
sonal_library  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R68qeU0chaY
https://www.youtube.com/watch?v=MVGHVe26FOw
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_________________________________________________________________________ 
 
Opdracht 5: De buurgetallen 
 
Bekijk het filmpje van juf Sabina over de buurgetallen.  
https://youtu.be/zquqTPGvRXE 
 
 
Dit is de link voor het joggen van de buurgetallen tot 10 van meester Sander: 
https://youtu.be/0isEWyj0n7s 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Extra opdrachten: 
 
Bekijk de film van de Sneeuwman 
Luister en kijk naar het filmpje. Kun jij ontdekken welke instrumenten je allemaal hoort?  
De juffen horen bijvoorbeeld een fluit.  
 
Klik op onderstaande link om bij het filmpje te komen.  
https://www.youtube.com/watch?v=vGDTAB4Ubqo 
 
 
Voorlezen: 
Luister naar het verhaal wat juf Lotte voorleest, te vinden op de site. 
Het boekje heet: He, wie zit er op de wc?! 
 
https://www.loom.com/share/e2945d18d4c94960a3ce6deb1687498a?sharedAppSource=pe
rsonal_library  
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