GAZET VAN

Beste leerlingen,
Probeer elke dag een beetje voor de school te 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.
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
Minilympische spelen
De Olympische Spelen, maar dan in het klein.
Bedenk een aantal sporten die je binnen kan doen, bijvoorbeeld:
- speerwerpen met een satéstokje
- discuswerpen met een bierviltje
- kogelstoten met een prop papier
- hamerslingeren met een theezakje
- verspringen zonder aanloop (met twee voeten samen)
- hoogspringen zonder aanloop (met twee voeten samen)
- …
Daag je zus, broer, mama of papa uit. Houd de scores bij. Probeer je eigen
record te verbeteren. Maak er foto’s of filmpjes van en deel ze met je
vrienden.

Uitdaging
Probeer een blad papier zo veel mogelijk keer
te vouwen. Daag je zus, broer, mama of papa
uit. Maak er een foto of filmpje van en deel het
met je vrienden.

Raadsels
Raadsel 1: Welke letter van het alfabet kun je drinken?
Raadsel 2: Een wolk is mijn moeder, de wind is mijn vader. Mijn dochter
is het fruit dat groeit aan de bomen en mijn zoon vult de rivieren met water.
Ik slaap op een regenboog en val dood neer op de aarde. Wat ben ik?
Raadsel 3: Welke letter volgt er na de letter ‘M’ in de volgende opsomming?
A, S, O, N, D, J, F, M, A, M.
Raadsel 4: Welke letter komt er na de letter ‘T’ in deze opsomming?
E, T, D, V, V, Z, Z, A, N, T.
Raadsel 5: Ik ben van jou, maar andere mensen gebruiken het meer dan
jezelf. Wat ben ik?
De antwoorden staan op het einde van dit krantje.

Tekenopdracht

Benodigdheden:
1.
2.
3.
4.

wit tekenpapier (A4-formaat)
wascokrijtjes
plakkaatverf
verfborstels

Teken met wascokrijtjes het volledige blad vol met voorjaarsbloemen. Kleur
de bloemen en de achtergrond in met plakkaatverf. Maak er een foto of
filmpje van en deel het met je vrienden.

Knutselopdracht

Tv-tip
Elke dag op één:
8.30
8.55
9.10
9.35

Superbrein
Later als ik groot ben
Dierendetectives
De pretshow

Het is begrijpelijk dat je nu meer voor een (tv)scherm zit, maar probeer
hiermee niet te overdrijven. Doe ook voldoende andere dingen!

Antwoord 1: De letter T.
Antwoord 2: Regen.
Antwoord 3: De letter J. Dit is de eerste letter van de maand juni. De
sequentie start met de A van augustus en eindigt met de M van de maand
mei. De J is dus het correcte antwoord.
Antwoord 4: De letter E van het cijfer elf is het juiste antwoord. Deze
opsomming bestaat uit de eerste letters uit de cijfers van 1 t/m 10. E =
een, T = twee, D = drie enzovoort.
Antwoord 5: Je eigen naam.

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

