GAZET VAN

Beste leerlingen,
De ministers hebben beslist dat de scholen tot aan de paasvakantie geen
les meer mogen geven, om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Hoe meer mensen met elkaar in contact komen, hoe sneller deze
ziekte wordt verspreid. Je kan denken: Joepie, de vakantie is begonnen!
Maar eigenlijk wordt er wel wat van jou verwacht. In de eerste plaats moet
je zo veel mogelijk thuisblijven en deze richtlijnen opvolgen:

Daarnaast zou je toch een beetje voor de school moeten werken. Als je vijf
weken niets doet, dan zal je heel wat vergeten zijn. En dan wordt het heel
moeilijk om weer te starten. Hiervoor krijg je van je juf of meester het
nodige materiaal. Probeer dit elke dag te doen!
Om het contact te onderhouden en om de overige momenten wat leuker te
maken sturen we jullie elke dag dit krantje met spelletjes, raadsels,
uitdagingen, knutselopdrachten, … We wensen jullie het allerbeste en we
hopen jullie gauw weer te zien!
het Potlodenschoolteam

Spelletje
Print de Pokémonkaartjes af, knip ze uit en verstop ze in huis. Daag je zus,
broer, mama of papa uit om er zo veel mogelijk te vinden. Je kan ook zelf
kaartjes maken. Of je kan er punten opschrijven. Wie de meeste punten
heeft is gewonnen!

Raadsel

Uitdaging
Maak een zo hoog mogelijke toren met
(Lego)blokjes, muntstukken, suikerklontjes, …
Daag je zus, broer, mama of papa uit. Maak er
een foto of filmpje van en deel het met je
vrienden.

Knutselopdracht

Tekenopdracht
Neem een groot tekenblad of kleef
een aantal kleine tekenbladen aan
mekaar. Teken er straten op. Zo krijg
je een stratenplan. Teken er huizen,
een park, een speeltuin, een winkel,
een politiekantoor, … bij. Zo krijg je
een plattegrond. Dit kan je alleen of
samen met je zus, broer, mama of
papa doen. Maak er een foto of
filmpje van en deel het met je
vrienden.

Contact
Als je ons iets wil vragen of als je ons gewoon iets wil zeggen,
dan kan dit via mail:
1A
1B
2A
2A + zorg
2B
2B
3A
3B
3B + 4B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
zorg
zorgcoördinatie
sport
directie
secretariaat

juf Hanne
meester Koen
juf Sandra
meester Pat
juf Roosje
meester Koen
juf Sanne
juf Karin
juf Maaike
juf Nele
juf An
juf Jole
juf Lize
juf Sigrid
juf Lieve
juf Anneleen
juf Linda
meester Bart
meester Peter
juf Sofie

hanne@potlodenschool.be
koen.b@potlodenschool.be
sandra@potlodenschool.be
patrick@potlodenschool.be
roosje@potlodenschool.be
koen@potlodenschool.be
sanne@potlodenschool.be
karin@potlodenschool.be
maaike@potlodenschool.be
nele@potlodenschool.be
an@potlodenschool.be
jole@potlodenschool.be
lize@potlodenschool.be
sigrid@potlodenschool.be
lieve@potlodenschool.be
anneleen@potlodenschool.be
linda@potlodenschool.be
bart@potlodenschool.be
directie@potlodenschool.be
secretariaat@potlodenschool.be

Heb je leuke ideeën voor in dit krantje
mail ze naar: koen.b@potlodenschool.be

