GAZET VAN

Beste leerlingen,
Vandaag is het 20 maart: het begin van de lente. Na de stormen van
februari doet het deugd om wat beter weer te hebben. We mogen naar
buiten gaan, maar alleen met onze zus, broer, mama of papa. Dit is zelfs
aangeraden!
het Potlodenschoolteam

Rebus

De oplossing vind je achteraan in dit krantje.

BELANGRIJK!
Om de komende weken contact met jullie te kunnen houden zouden wij
graag jullie e-mailadres (of dat van jullie ouders) en eventueel jullie
telefoonnummer krijgen. Mail het naar je juf of meester, zodat die jou kan
mailen of bellen. Het is belangrijk dat je dit zelf aan ons geeft, zodat wij
zeker jouw toestemming (en die van jouw ouders) hebben.
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Uitdaging
Kijk mekaar in de ogen en probeer dit zo lang mogelijk vol te houden
zonder in de lach te schieten. Wie kan dit het langst volhouden? Dit kan je
ook met je vrienden via FaceTime, WhatsApp, Skype, …

Knutselen
Als je veel moet snuiten en je hebt lege zakdoekendoosjes,
dan kan je dit maken:

Waarschijnlijk heb je veel toiletpapier in huis. 😉
Met de toiletrolletjes kan je dit maken:

Slingerlezen
Hoe werkt slingerlezen?


Laat kinderen zelf een boek kiezen op basis van hun interesses.
Strips, informatieve boeken, moppenboeken, luisterboeken, fictie …
Alles kan! Gebruik eventueel de vijfvingertest om een geschikt boek te
vinden. Hoe werkt het? Het kind leest de eerste bladzijde van het
boek. Alle woorden die te moeilijk zijn om te lezen, telt het op de
vingers. Meer dan 5 vingers? Dan kiest het kind beter een ander boek.



Lezen mag overal: op de bank, onder de bank, op de grond, tegen
de kast, in een hoekje, op je bureau, … Schaf eventueel een
koptelefoon aan als je kind nood heeft aan een stille cocon.



Voorzie dagelijks 15 minuten om de kinderen vrij te laten lezen.



Per gelezen boek vullen de kinderen (en de ouders) een vlaggetje in.
Het is niet de bedoeling dat kinderen elkaar beconcurreren in de
hoeveelheid vlaggetjes. Hoe meer boeken, hoe langer de slinger!

Je kan ook vlaggetjes in kleur afdrukken via:
www.klasse.be/74360/slinger-leesplezier/

Verhaal schrijven
Gooi met een dobbelsteen voor een hoofdpersoon, een plaats en een
situatie. Schrijf er een verhaal over en vertel het aan je zus, broer, mama
of papa. Of deel het met je vrienden.

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

Internet tip
Via de website van Plantyn kan je oefenbundels en correctiesleutels
downloaden. Als het lukt, want de website is vaak overbelast …
www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef
Tips voor ouders – deel 2
Tijd voor schermtijd
Verhoog het aantal minuten of uren schermtijd van je kinderen en hou ze
digitaal bezig op volgende creatieve manieren:


Laat je kinderen elke dag een half uurtje bellen of skypen met de
grootouders.



Er zijn heel wat leuke TikTok challenges (van De Chiro, van de
KETNET-wrappers,…) waar je kinderen aan mee kunnen doen.



Een geruststellende serie om te bingewatchen met je kinderen: ‘Er was
eens… het leven’. Deze serie staat integraal op Netflix, maar de
bonusaflevering over het afweersysteem en de bescherming tegen
virussen kan je enkel op YouTube herbekijken.



Met Kahoot kan je met heel veel mensen samen quizzen: je kinderen
kunnen zelf een quiz maken of je kan enkele bestaande quizzen
spelen.



Misschien het goede moment om je kinderen blind te leren typen? Dat
kan spelenderwijs met TypeTopia. Doe samen met je kind een gratis
proefles en ontdek hoe leuk het is. Ben je lid van de Gezinsbond? Dan
ontvang je 20 euro rechtstreekse korting én 20 euro spaarkorting.



Maak een groepchat aan met alle klasgenootjes en laat je kinderen zo
contact houden.



Een goede regel voor oudere kinderen: laat hen voor elke twee
Engelstalige of Nederlandstalige afleveringen ook eens een Franstalige
film of serie bekijken.

De oplossing van de rebus is een activiteit die je kan doen:
DOE EEN SCHORT OM, EN LEES
HET RECEPT GOED DOOR EN
HELP MEE MET KOKEN!

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

