
woensdag 25 maart 2020

GAZET VAN

Beste leerlingen,

De juffen en meesters zijn heel benieuwd naar wat jullie thuis allemaal 
doen om jullie dagen te vullen. Vergeet niet om ze af en toe een mailtje te 
sturen! De juffen en meesters zullen hier zeker blij mee zijn. En dan 
sturen ze jou waarschijnlijk een mailtje terug.

het Potlodenschoolteam

Rebus De oplossing vind je achteraan in dit krantje.



Opdrachten

Nummer Opdracht Check? 

11 Verzamel tien rode/groene/gele/blauwe 
voorwerpen in huis.

 

 

Nummer Opdracht Check? 

12 Was je handen met zeep zoals het moet.  

 

Nummer Opdracht Check? 

13 Zoek een woord van 5 - 8 - 10 letters.  

 
5 letters  

.   .   .   .   . 
8 letters  

.   .   .   .   .   .   .   . 
10 letters  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  
Nummer Opdracht Check? 

14 Maak een tekening van een dier.  

 

   

Nummer Opdracht Check? 



15 Los de woordzoeker over het strand op.  

 
HET STRAND

 

 

• pet 
• lunch 
• luchtbed 
• drinken 
• koelbox 
• visnet 
• emmer 
• parasol 
• zeef 
• bal 
• schep 
• zwembroek 
• zonnebrand  
• vormpje  
• handdoek  
• zwemband  

 
De woorden kunnen  
horizontaal, verticaal, 
schuin en zelfs achterste-
voren staan.

 

Uitdaging

Probeer een bal, ballon of wc-
rol zo lang mogelijk in de lucht 
te houden met je 
voeten/handen/hoofd. Daag je 
zus, broer, mama of papa uit. 
Probeer je eigen record te 
verbeteren. Maak er een foto of 
filmpje van en deel het met je 
vrienden.

 

 



 Knutselen

Patronen voor strijkpareltjes

Tekenen





Raadsel



Internet tip

SCHUDDEN MET DIE BILLEN
Niets is zo deugddoend als eens goed uit de bol gaan op muziek. Je 

kunt er je lichamelijke, emotionele en creatieve ei in kwijt. En oh ja: 

vergeet geen geïmproviseerde microfoon om lekker mee te kwelen! Doe je 

mee?

YouTube: Kinderen voor kinderen - Bewegen is gezond
www.youtube.com/watch?v=NRScd2LqOAc&feature=youtu.be

Oplossing rebus:
DE PAASHAAS HEEFT GEKLEURDE EITJES IN EEN MANDJE

Met dank aan de collega’s en ouders voor de leuke tips!

Heb je nog leuke ideeën voor in dit krantje? Mail ze naar:

 koen.b@potlodenschool.be

http://www.youtube.com/watch?v=NRScd2LqOAc&feature=youtu.be
mailto:koen.b@potlodenschool.be

