Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Moppen
Jantje zit op te scheppen
tegen een vriendje: ‘Ik kan
veel harder schaatsen dan
Henk Kramer!’
‘Bedoel je niet Sven
Kramer?’, vraagt het
vriendje?
‘Nee!’, zegt Jantje,
‘die gaat me veel te hard!’

Een duizendpoot wilde ook
eens gaan schaatsen.
Helaas, toen hij al zijn
schaatsen aan had was
het al zomer.
Zoek de 7 verschillen

Rebus

Doolhof

Goocheltruc
Stop een munt (niet te klein), bijvoorbeeld een euro of 50 cent
in je hand en maak een vuist van je hand.
Houd je vuist met je duim omhoog. Je duim wijst naar je publiek.
Doe je andere hand over je vuist, zodanig dat je vingers in de
richting van je publiek wijzen.
Zeg de magische toverspreuk ‘abracadabra’ en begin met je
handen op en neer te schudden. Zorg ervoor dat je bovenste
hand stevig op je vuist blijft drukken, maar maak voorzichtig je
vuist iets losser. Je zult merken, dat door het schudden de munt
‘omhoog kruipt’ en tussen je duim en wijsvinger komt te liggen.
Blijf schudden en gebruik je bovenste hand om de munt op de
rug van je onderste hand te schuiven, zonder dat je publiek
het merkt. Het schudden zal het voor het publiek lastig maken
om te zien wat je doet.
Haal je bovenste hand weg en laat zien, dat de munt nu bovenop
je onderste hand (vuist) is komen te liggen.

TIP: Oefen veel.

Pak de munt op en laat je publiek de binnenkant van je vuist
zien. De munt is weg en is ‘door je hand heen’ gekomen.
Hoe sneller je de truc kunt doen, hoe meer indruk hij maakt.

Knutselidee pinguïns van papierstroken
Nodig:
 zwarte, witte en oranje papierstroken in
dezelfde breedte
 lijm en schaar
 knijper(s)
Maken:
 snij of knip papierstroken van ± 1 cm breed
 rol de stroken op en maak de diverse
onderdelen van het lichaam
 plak het vast en houd de onderdelen even
bij elkaar met een knijper
Veel knutselplezie r!

Beleef met de hele school een fantastische
Carnavals-goochelshow.
Geschikt voor iedereen! Alle kinderen van 4-12 jaar,
Maar stiekem natuurlijk óók de leerkrachten. Alaaf!

http://schoolgoochelaar.nl/carnaval-school-goochelshow-met-goochelaar-alaaf/

woordzoeker: Het beroemdste bruggetje van de Elfstedentocht vind je in Bartlehiem.
7 verschillen:

rebus: Henk Angenent was de laatste winnaar van de Elfstedentocht.

doolhof:

