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Beste ouders,
Info rond huiswerk voor de lagere afdeling
Je kan de komende dagen in alle klasmappen terug opdrachten vinden voor week 2, en
ook de correctiesleutel van week 1.
Daarmee kan je verder aan de slag, je hebt de hele week de tijd hiervoor!
Stuur je ook eens iets terug naar juf of meester? Dit zullen ze heel leuk vinden!
Hun mailadres vind je terug in de mail met de link naar de klasmappen.

Info voor de kleuterafdeling
We kregen ook van enkele ouders de vraag of ideetjes rond daginvulling kunnen
gebundeld worden. Momenteel zijn we al onze ideeën aan het bundelen op een
verzamelbord. Omdat de server momenteel wat overbelast is, kunnen we de link nog
niet doorsturen. Maar we houden jullie op de hoogte!

Daarnaast blijven we jullie ook dagelijks tips doorsturen, zowel voor kleuter als lager!
Tips rond invulling
maandag 23 maart 2020
Tip van de dag

We pikken een leuk ideetje op van een initiatief dat intussen in de
deelgemeentes van start ging: ‘We gaan op berenjacht!’
Zet een knuffelbeer aan jullie raam (kant van de straat).
Lees of luister naar het verhaal op
https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc
Maak een wandeling doorheen jullie buurt. Waar zie je een
knuffelbeer?
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Buiten/buiten

Op Lenteland Bewegen kan je terug een nieuwe opdracht vinden!

activiteit

Uitdaging 2: #BaBaBalonnenRace
Maak een parcours doorheen het huis met post-it briefjes.
Volg je parcours, al tikkend tegen een ballon, van start tot finish…
- Lukt het jou zonder dat de ballon valt…
- Doe je het sneller dan broer of zus?
Hou het veilig!!!
Maak gerust een foto of een filmpje, stuur het door naar
lenteland.bewegen@gmail.com
https://lentelandbewegen.tumblr.com/?fbclid=IwAR18YI5nzPi6XVHzPSEujNgRiDh5HXm
BWOQRQ0Sl6FCsh_k0GrvNZ2jAg1A

Uitdaging alleen

Maak een kaartenhuis! Kan je er eentje bouwen met wel 10
verdiepingen?

Uitdaging samen

Verstop 10 snoepjes in huis. Wie kan ze als eerste vinden?

Digitale tip

Museum bezoek vanuit je eigen zetel? Dat kan!
Via https://www.uitinvlaanderen.be/tip/6-virtuele-tours-musea

Benieuwd naar het stripmuseum in Brussel?
https://www.google.be/maps/@50.851193,4.3599671,2a,75y,260
.51h,127.75t/data=!3m7!1e1!3m5!1sdP6RWkbRoig7dvRFgzU4xQ
!2e0!3e5!7i16384!8i8192
Of dino skeletten bekijken in het natuurhistorisch museum?
https://artsandculture.google.com/exhibit/een-korterondleiding-in-360%C2%B0/iALS5ogqdyqGJg
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