
Themapakketten groep 2 
 

herfst winter lente zomer 
Dag 1 

Liedje 'het is herfst'  

 

digitaal prentenboek ‘muis en de noten’ 
niet beschikbaar kijk naar ‘alles is voor 
moffel’ 

Dag 1 

Aflevering ‘ik wil sneeuw’ van 
Koekeloere 
 

  

Dag 1 

Filmpje 'naar de bollen' 

Liedje 'krokusbolletje'  

 

Spel: bloemen tellen 
Dit spel is niet meer beschikbaar kies 
een telspel op het niveau van uw kind  

Dag 1 

Kijk i.p.v. het prentenboek naar het 
filmpje ‘Moffel en Piertje op vakantie 
naar de Antillen’ 
 

  

Dag 2  

Liedje ‘de spin’ 

Filmpje ‘Flip de beer zoekt spinnen’  

Dag 2  

Filmpje 'Vogels in de winter' 

 

Dag 2  

Uitleg werken met een kralenplank 

 

Dag 2  

Filmpje ‘Flip de beer gaat vliegen’ 
 

Filmpje ‘ik zie een vliegtuig’  

 

Dag 3  

Liedje 'eekhoorn met je lange staartje'  

 
 

Dag 3  

Digitale verkeersplaat: 'Veilig door het 
verkeer bij gladheid' 
 

Dag 3  

Filmpje 'hoe groeit een hyacint?' 
 

Dag 3  

Filmpje 'het is vakantie'  

Dag 4 

Filmpje ‘de appelboom’ 
 

Fruitliedje  

Dag 4 

Liedje 'Sneeuw en kou'  
 

Iglo bouwen (willem wever) 
 

Dag 4 

Filmpje 'de aanleg van een mooi terras' 

 

Dag 4 

Filmpje 'zoem, zoem, zoem' 

 
 

 

  

 

Dag 5  Dag 5  Dag 5  Dag 5  

https://vimeo.com/273499413/f1fc33c9f6
https://vimeo.com/273499424/a2da6f9c3a
https://vimeo.com/273499424/a2da6f9c3a
https://vimeo.com/273499424/a2da6f9c3a
https://vimeo.com/273499993/b150b59ad4
https://vimeo.com/273499993/b150b59ad4
https://vimeo.com/273499806/3bc8adb841
https://vimeo.com/273499822/61ae9d879d
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2
https://vimeo.com/273500078/7895620d9e
https://vimeo.com/273500078/7895620d9e
https://vimeo.com/273500078/7895620d9e
https://vimeo.com/273499451/62124bfefc
https://vimeo.com/273499444/1c0e9809a5
https://vimeo.com/273500017/4e98d0172e
https://www.lovk.nl/media/1204/handleiding-kralenplank.pdf
https://vimeo.com/277984742/b5edaa3e23
https://vimeo.com/273500097/a1b34eeecd
https://vimeo.com/273499460/5e233cec0d
https://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/weer-en-verkeer?pid=122&sid=193:Veilig-door-het-verkeer-bij-gladheid-verkeersplaat-december-2011
https://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/weer-en-verkeer?pid=122&sid=193:Veilig-door-het-verkeer-bij-gladheid-verkeersplaat-december-2011
https://vimeo.com/273499829/01975f175b
https://vimeo.com/273500107/6ab0bca1b0
https://vimeo.com/273499471/02b68f4996
https://vimeo.com/273499492/6fbb081e4f
https://vimeo.com/273500021/ddac094b43
https://willemwever.kro-ncrv.nl/node/80180
https://vimeo.com/273499834/b01f7f1937
https://vimeo.com/273500116/921cd8ab95


Filmpje ‘herfstweer’  

 
 

  

Filmpje ‘Schaatsen’ 
 

 

  

Filmpje  'de moestuin' 
 

 

  

Liedje op reis is niet meer beschikbaar, 
lees de tekst uit het boek voor. 

 

Sinterklaas Kerst   

Dag 1 

Filmpje 'rijmen' 
 

Dag 1 

digitaal Prentenboek ‘Fijn kerstfeest’ 

is niet beschikbaar kijk daarom naar 
'Rikkie wil een kerstboom'  

  

Dag 2 

Liedje 'hoor de wind waait door de 
bomen' 
 

Liedje ‘Arme zwarte Piet wat zie ik nou’ 
 

Dag 2 

 
<n.v.t.>  

  

  

Dag 3 

<n.v.t.>  

  

Dag 3  

instructiefilmpje 'kerstster vouwen' 

  

  

Dag 4  

<n.v.t.>  

  

Dag 4 

filmpje 'kerstboom kopen' 

  

Dag 5  

filmpje ‘Hoe worden chocoladeletters 
gemaakt’?  

filmpje ‘verlanglijstje schrijven’ 

 

Dag 5  

filmpje 'Kerstkaarten versturen' 

 

  

 

 

https://vimeo.com/273499500/897d19b4ef
https://vimeo.com/273500026
https://vimeo.com/273499848/ef3efb1a54
https://vimeo.com/273499914/b47bea1d4d
https://vimeo.com/273499618/1de08c9468
https://vimeo.com/273499925/3166f3f815
https://vimeo.com/273499925/3166f3f815
http://www.liedjesland.com/Liedjes/Sinterklaas/ArmeZwartePiet/ArmeZwartePiet.htm
https://vimeo.com/273499628/f5526b25e0
https://vimeo.com/273499635/5c98f2b782
https://vimeo.com/277987700/7e55ea3aad
https://vimeo.com/277987700/7e55ea3aad
https://vimeo.com/278152054/7c4681dcc7
https://vimeo.com/273499645/cf701b7c3c

