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Letters schrijven 

 

Kimspel: Wat is er weg? 

 
 

Rekenen: grote telspel 

 

 Muziek/tijdsoriëntatie 

 

Digitaal prentenboek 

 
 

Taal: tegenstellingen 

 
 

 

Constructie 

 

Muziek 

 
 

Woordenschat 

 

Letters flitsen 

 

Knutselen 

 
 

Rekenontwikkeling  

 

knipoefening 

 

Werkboekje Winter 

 
 

Koekeloere 

  



Uitleg bingokaart 

 

 

Letters schrijven: 

Spuit op tafel scheerschuim (sneeuw). Laat uw kind met een vinger de 

letters schrijven die je noemt. 

Dit kan natuurlijk ook met cijfers of vormen.  

Mocht u geen scheerschuim hebben kan het ook met fijn, droog zand. 

 

Kimspel: Wat is er weg? 
Een oefening waarbij het visueel geheugen wordt getraind en de 
woordenschat wordt uitgebreid. De uitleg van het spel vind je in de link:  
Klik hier om het spel te openen. 

 

Rekenontwikkeling: 
Hoeveel voorwerpen kun je vinden in huis? Zoek en tel ze!  
Klik hier om naar het grote telspel te gaan.  

 

Muziek en tijdsoriëntatie:  
Met dit liedje kun je de dagen van de week oefenen.  
Als het liedje in het Nederlands goed lukt kun je het ook in het Engels leren! 
Klik hier om naar het liedje te gaan. 

 

Digitaal prentenboek: Kan ik er ook nog bij? 
Klik hier om het prentenboek te bekijken.  

 

Taal – tegenstellingen: 
Oefen allerlei tegenstellingen. Dat kan met behulp van het filmpje in de link:   
Klik hier om naar de oefeningen te gaan.  

 

Constructie: 
Bouw van lego, of als je dat niet hebt bijv. duplo, blokken of kapla, een 
sneeuwpop. Maak een foto ervan en stuur deze naar de juf! 
 

 

Muziek:  
Hier kun je je eigen muziek componeren!  
Kijk eerst het instructiefilmpje en kies daarna voor vrij componeren.  
Je hoeft geen opdracht in te leveren en krijgt dan ook geen leerlingcode. 
Klik hier om naar de les te gaan. 

 

Woordenschat: 
Oefen met woorden van de winter met dit filmpje. 
Klik hier om naar het filmpje te gaan.  

https://drive.google.com/file/d/0B7rTzhEc8BGRSzl6cTVjdWNWRGM/edit
https://mcusercontent.com/cca18be247d896b2ff4381743/files/fe1c94ea-e4c9-4a62-a538-591e4d727276/Het_Grote_tel_spel_Kidsproof.nl.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-IsiIk41yz4
https://www.youtube.com/watch?v=yDxay_WoGY8
https://www.youtube.com/watch?v=5gRdXAqiL48
https://mijn.123zing.nl/player/123zingplayer/914?referrer=true#/menu/325-componeer-je-eigen-winterbeat
https://www.youtube.com/watch?v=2M7HXL0hR_Y


N.a.v. dit filmpje kun je een woordweb maken met alles wat je al weet over 
de winter. Je kunt er ook nog plaatjes bij tekenen! 

 

Cijfers flitsen met meester Sander: 
Klik hier om de cijfers te flitsen. 

 

Knutselen: ijsbeer vouwen 
Hiervoor heb je alleen wit papier nodig, een schaar en lijm.  
In dit filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe het moet. 
Klik hier om naar het vouwfilmpje te gaan. 
 

 

Rekenontwikkeling: visuele discriminatie 
Wat hoort bij welke sneeuwpop? Dit werkblad kun je uitprinten maar als dat 
niet lukt kun je het ook bespreken en aanwijzen met papa of mama.  
Klik hier om de werkbladen te openen.  

 

Knipoefening: sneeuwvlok knippen 
Hiervoor heb je wit papier nodig en een goede schaar.  
In het filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe het moet.  
Klik hier om de knipoefening te bekijken.  
 

 

Werkbladen/ werkboekje: 
Hier kun je een werkboekje uitprinten van het thema winter. 
 
Klik hier om naar de pagina te gaan waar u het werkboekje kan downloaden. 

 

Kleuterthuistv: 
Hier vind je een leuke aflevering van Moffel en Piertje over winter. 
Klik hier om Koekeloere te kijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3VDna0KFtQk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VFzz0-ZMDK8
https://content.kleuteridee.nl/winter/Wat%20hoort%20bij%20welke%20sneeuwpop%2C%20thema%20winter%20voor%20kleuters%2C%20kleuteridee.nl%20%2C%20What%20belongs%20to%20the%20snowman%2C%20Preschool%20winter%20theme%2C%20free%20printable.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Cw-cfZV3UDY
https://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_winter_groep_12
Schooltv:%20Koekeloere%20-%20Op%20glad%20ijs

