Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Mop Het speelt in Noord-Amerika Het wordt winter en een man moet brandhout hakken
maar hij weet niet hoeveel. Dus hij hakt alvast 2 bomen om. Dan komt er een indiaan langs.
De man denkt: “Hé indianen weten altijd alles.” Dus hij vraagt: “Weet jij of het een strenge
winter wordt?” De indiaan antwoordt: “Het wordt een matige winter.” “Mooi denkt de man”,
maar hij hakt toch nog maar wat bomen om. Dan komt er een andere indiaan langs en de man
vraagt weer: “Weet jij of het een strenge winter wordt?” De indiaan antwoordt: “Het wordt een strenge winter.”
De man denkt: “Oei! , Toch nog maar wat meer brandhout hakken.” Zo gezegd, zo gedaan en hij hakt nog 6
bomen om. Weer komt er een indiaan langs en hij vraagt weer: “Weet jij of het een strenge winter wordt?”
Indiaan: “Het wordt zeker een héle strenge winter!!” Dan vraagt de man tenslotte: “Hoe weten jullie dat eigenlijk
zo goed? Zegt jullie opperhoofd dat, of zo?” De indiaan wijst: “Nee, dat zien wij aan uw grote stapel brandhout!”
Doolhof
De kinderen sleeën naar
beneden. Weet jij de weg?

Rebus

Zoek de verschillen Er zitten 6 verschillen
tussen beide plaatjes. Kun jij ze vinden?

Verbind de stippen

Knutselidee Een ijsbeer-waaier
Nodig:
 2 kopieerbladen (zie onderaan)
 lijm
 knijper
 stevig draad of tape
Maken:
 Print de 2 bladen uit op gewoon kopieerpapier.
 Knip uit op de lijnen boven.
 De neus van de beer zit in het midden. Plak die 2 bladen aan elkaar.
Je kunt dat eventueel ook later doen. Is misschien handiger.
 Begin met de plakrand van de neus naar achter te vouwen.
Daarna als een harmonica heen en weer. Maak mooie scherpe vouwen!
 Als alles is ingevouwen pak je de onderkant bij elkaar en stop je dat in een knijper.
Je kunt er eventueel ook eerst een plakbandje omheen plakken. Dan blijft het beter zitten.
 Bind daarna een stuk draad stevig om de knijper waar het papier tussen zit. Dan zit het mooi stevig!
 Vouw daarna de kop van de beer open.
 Er is ook een baby beer. Daar heb je maar 1 blaadje voor nodig.
Veel knutselplezier! Volgende week: de poolvos en de sneeuwuil.

Vier samen met de hele school een voorstelling die geschikt is voor iedereen!
Alle kinderen van 4-12 jaar en natuurlijk de leerkrachten.

Inhoud: goochelen, buikspreken, workshop elementen,
gratis werkboekje en ondersteuning via het digibord
http://schoolgoochelaar.nl/juffendag/

woordzoeker: In de winter kun je veel pret hebben.

doolhof:

rebus: Zorg dat je goed zichtbaar bent in het verkeer.
6 verschillen:

de eend in de lucht - de sjaal van het meisje - de muts van het meisje
de snorharen van de kat - de mond van de sneeuwpop - de tak van de boom

Baby-ijsbeer

Plak de 2 stukken aan elkaar bij de neus

