Creatief: Tangram
Teken de figuur zoals het voorbeeld hiernaast, op een stuk karton bijvoorbeeld van een doos (m.b.v. carbonpapier gaat het makkelijkst als jullie dat
hebben) en knip/ snij alle stukjes zo netjes mogelijk uit.
Je kunt er voor kiezen om alle stukjes een andere kleur te geven met verf
(niet te nat) om het onderscheid tussen de stukken iets beter te zien.
Probeer onderstaande figuren 1 voor 1 te maken met de tangram stukjes.
Niet te snel opgeven hè!!!
Je kunt iedere dag 1 of 2 x proberen. Probeer de rest dan maar weer een
andere keer!

Voorbeeld
Tangram

“Ik heb het
nog nooit
gedaan, dus
ik denk dat ik
het wel kan–
Pippi
Langkous!”
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Educatief: Woordzoeker
Even geen corona maar wel een ingewikkelde kruiswoordpuzzel…
Eentje zonder beschrijvingen, hoeveel en welke woorden kunnen jullie
vinden?

Pagina 2

Van onze collega’s uit...Venray
Sport & Bewegen
Voor wie het nog niet gezien heeft, onze collega’s uit Venray hebben een
beweeg dobbelspel gedeeld. Deze vinden we zo leuk dat dit de sport &
beweegopdracht is van deze week!
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Muziek
Kunnen jullie van de volgende liedjes de artiest noemen, de titel en het refrein
afmaken? (Er mag gezongen worden!)
1.

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis…

2.

Je bent binnen
Binnen in mijn hart
Binnen in mijn ...

3.

Ich bin wie du
Wir sind wie Sand und Meer
Und darum brauch' ich dich so sehr …

4.

La bohème, la bohème
Ça voulait dire
On est heureux

Uit de oude doos…
Godfried Bomans
Zoek op youtube het volgende filmpje op:
Godfried Bomans beschrijft wonderlijke ervaringen op Schiermonnikoog 1970 https://www.youtube.com/watch?v=D63rTPDuJPU

Kun je de volgende vragen beantwoorden?
Vraag 1. Hoeveel van de acht veerboten komen er aan?
Vraag 2. Waar leven de ongeletterden van?
Vraag 3. Hoeveel deelnemers zakken weg bij he wadlopen?
Vraag 4. Hoe diep moet je graven om schatten op te graven?
Vraag 5. Wat kan het Bonte kakkertje niet?

Vraag 6. Hoeveel pootjes heeft de Pierewiet?
Vraag 7. Waarvan leeft het Strandwezen?
Vraag 8. Wie rommelen er ’s nachts?
Vraag 9. Wat groeit er uit je oor als een heks je een tikje op je hoofd
geeft?
Vraag 10. Wat krijg je als je kikkerbillen eet?
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