
W.O.: Tik Tak Tijd! 

Naam: ______________________________________________ 

 

 

 



W.O.: Tik Tak Tijd! 

WERKEN MET DE KALENDER 
 

JANUARI 2015 
 

 
 

Kleur de goede dag of dagen op de kalender 
 

Blauw: de eerste schooldag van 2015 

Rood: de 2de dinsdag van de maand  

Geel: alle weekends 

Groen: de laatste maandag van de maand 

 

Los de vragen op 
 

Hoeveel dagen zijn er in januari? ___ dagen 

 

Op welke dag van de week valt 21 januari? _______________________ 

 

Van Tot en met = hoeveel dagen? 

3 januari 10 januari 7 dagen 

 

12 januari 24 januari  

 

6 januari  4 dagen 
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FEBRUARI 2015 
 

 
 

Kleur de goede dag of dagen op de kalender 
 

Rood: Valentijn! 

 

Los de vragen op 
 

Hoeveel dagen zijn er in deze maand? ___ dagen 

 

Welke dag is het op 20 februari? _____________________ 
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JAARKALENDER 2015 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur de goede dag of dagen op de kalender 
 

Rood: jouw verjaardag: ………………………………………………… 

 

Los de vragen op 
 

Op welke dag valt de eerste schooldag van september 2015? ______________ 

 

Op welke dag valt kerstdag in 2015? __________________ 

 

Geef de datum van: 
 

Tweede dinsdag van maart: ______________________ 

 

Vierde zondag van juli: ____________________ 

 

 



W.O.: Tik Tak Tijd! 

Over welke maand gaat het?  

Tijdens deze zomer maanden hoef ik niet naar  

school te gaan!       _______________ 

         _______________ 

Ik ben de eerste maand van het jaar.    _______________ 

De maand waarin de sint langs komt!    _______________ 

De maand die na oktober komt.     _______________ 

In deze maand leggen alle vogels een ei!   _______________ 

De 8ste maand van het jaar     _______________ 

De eerste maand van het schooljaar.    _______________ 

 

Los het kruiswoordraadsel op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontaal 

3. wat is de voorlaatste maand? 

5. in welke maand begint de zomer? 

6. in welke maand komt Sinterklaas? 

7. wat is de kortste maand? 

8. in welke maand begint de lente? 

 

verticaal 

1. in welke maand begint de herfst? 

2. welke maand komt tussen september 

en november? 

4. na april komt ... 

5. wat is de eerste maand van het jaar? 
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Ken je de maanden van het jaar en hun aantal dagen? 
 

1: _____________________ 

2: _____________________ 

3: _____________________ 

4: _____________________ 

5: _____________________ 

6: _____________________ 

 

7: _____________________ 

8: _____________________ 

9: _____________________ 

10: _____________________ 

11: _____________________ 

12: _____________________ 

 

Los de raadseltjes op. 
 

Ik ben een dag waarop je naar school komt. Ik sta tussen maandag en woensdag. 

Wie ben ik?  ___________________ 

 

Ik ben een dag die van bliksem houdt. Eergisteren was het dinsdag. 

Wie ben ik? ___________________ 

 

Vandaag is het vrijdag. Ik ben eergisteren. Wie ben ik? 

 ___________________ 

 

Ik ben de dag voor maandag. Wie ben ik?  

  ___________________ 

 

Overmorgen moet ik weer naar school, maar vandaag en morgen ben ik thuis. 

Welke dag is het? ___________________ 

 

Ik ben een dag in het midden van de week. Eergisteren was het maandag, 

overmorgen is het vrijdag. Wie ben ik? 

 __________________ 

 



W.O.: Tik Tak Tijd! 

Welke dag van de week vind jij de leukste dag?  

Teken wat jij het leukst vindt aan die dag! 
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DE 4 SEIZOENEN 

 

Ken jij de 4 seizoenen of jaargetijden? 

 
1. __________________  2. ___________________ 

3.___________________  4. ___________________ 

 

Weet jij het? 
 

Na de herfst komt de ________________. 

 

Voor de zomer komt de ______________. 

 

De ______________ komt tussen de zomer en de winter. 

 

Tussen winter en __________________ komt de lente. 

 

Ik ben jarig op _______________________, dat is in de _______________. 

 

Wij zijn nu in de _________________, daarna komt de ________________. 

 

Kies een kleur voor elk seizoen. Kleur de tekening of het zinnetje in de 

kleur van het juiste seizoen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter 

lente 

zomer 

herfst 

We maken een 

sneeuwman 

Veel mensen gaan op 

vakantie naar de zon 

De wegen zijn glad 

We moeten weer naar 

school 

De bloemen beginnen te 

bloeien 
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DIT MOET IK ONTHOUDEN! 

De dagen van de week: 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,  

zaterdag, zondag 

+ vandaag, morgen, overmorgen, gisteren, eergisteren, volgende week, vorige week 

 

Er zijn 12 maanden:  

Januari (31), februari (28/29), maart (31), april (30), mei (31), juni (30), juli (31), 

augustus (31), september (30), oktober (31), november (30), december (31) 

+ volgende maand, vorige maand, … maanden geleden, binnen … maanden 

 

Een kalenderjaar = van januari tot december  

(de eerste maand van  het jaar is januari, de laatste maand is december) 

 

Een schooljaar = van september tot juni 

De grote vakantie (= zomervakantie) valt in de maanden juli en augustus. 

 

De 4 seizoenen: 

herfst (21 september → 20 december) 

winter (21 december → 20 maart) 

lente (21 maart → 20 juni) 

zomer (21 juni → 20 september) 

 


