
 

Beste leerlingen, 
 

Vandaag is het 19 maart: de dag van Sint-Jozef. Alle 
voorbereidingen voor onze Sint-Jozefdag waren 

gebeurd, maar door het opschorten van de lessen (als 
maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus) 

kan dit helaas niet doorgaan. Wij hopen dat we dit feest 
later in het schooljaar – als de scholen weer open zijn – 

kunnen inhalen. 
Vandaag is het ook Vaderdag. Zet je papa maar eens 

goed in de bloemetjes: zorg voor een ontbijt, maak een 
tekening, doe samen een spelletje, … Sommige klassen 

hebben het Vaderdagcadeau al meegekregen. De andere 

klassen zullen dit later goedmaken. Een dikke proficiat 
aan alle papa’s! En natuurlijk ook aan de mama’s, want 

ook zij doen hun uiterste best om voor jullie te zorgen. 
 

het Potlodenschoolteam 
 

 
 

 
Tips voor ouders – deel 1 

 

Structuur invoeren 

Probeer je kinderen ook nu toch de nodige structuur te geven: laat ze 

opstaan op een normaal uur en laat ze slapen op het gebruikelijke uur. 
Ontbijt, lunch en tussendoortjes plan je elke dag op dezelfde momenten in. 

Via het digitale schoolplatform (Bingel) worden soms extra opdrachten 
gegeven. Zorg dat dit ook een plekje krijgt in de dagelijkse routine. 

Maak goede afspraken met je kinderen en besef dat een volle dag 

thuiswerken sowieso niet zal lukken. Die dag zal je moeten opsplitsen in 
stukken: van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Je kan samen pauzeren 

met je kinderen, na twee uur zelfstandig spelen een half uurtje samen een 
gezelschapsspel spelen, … 

Wat ook een mogelijkheid is, is een beurtrol afspreken met elkaar: in de 

voormiddag pas je op de kinderen, zodat je in de namiddag in alle rust kan 

telewerken. 

 

 

GAZET VAN 
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Rebussen 

 

 

 
 

De antwoorden vind je op het einde van dit krantje. 
 

 
 

 



Knutselen 

 

Eierhouders voor chocolade eieren 

print de kleurplaat en kleur ze in – knip de eierhouders uit op de grijze lijn 
– doe lijm op strookje a en plak de twee einden tegen elkaar – leg er 

chocolade eieren in 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Spelletjes voor buiten 

 

 

 

Om met je zus, broer, mama of papa 
te spelen. Spreek hier niet voor af 

met je vrienden! 
 



Uitdaging 

 
Bedenk een aantal evenwichtsoefeningen. Teken ze op kaartjes (zie 

voorbeelden). Wie kan dit het langst volhouden? Daag je zus, broer, mama 
of papa uit. Maak er een foto of filmpje van en deel het met je vrienden.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Internet tip 

 
www.smartgames.eu 

 
18 educatieve online spellen - helemaal gratis 

 
 

Activiteiten tips 
 

 Haal een oud/kapot apparaat uit elkaar dat klaar lag om naar het 

containerpark te doen. 

 Op YouTube vind je heel wat filmpjes over vlechten maken. Probeer ze 

op elkaar uit. 

 

Oplossing rebussen: 

IEMAND – AAN – DE – TAND – VOELEN 
OOS-TEN-RIJK 

GRIE-KEN-LAND 
PORT-U-GAL 

HON-GA-RIJE 
 

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

http://www.smartgames.eu/
mailto:koen.b@potlodenschool.be

