Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Mop en raadsel
Er staan twee bomen: een
appelboom en een perenboom.
De sloot is bevroren, een dode
man ligt op de kant. Drie
blaadjes onder de appelboom en
vier blaadjes onder de perenboom. Wat klopt er niet ?
˙uɐɯ ǝpop ǝp uɐʌ ʇɹɐɥ ʇǝH

Doolhof
Jantje wil
een boom
planten in
het
midden.
Weet
jij de
weg?

Een Amerikaan, een Hollander
en een Chinees spoelen aan op
een onbewoond eiland. De
Amerikaan begint meteen de
baas te spelen en zegt: “I take
care of the food.” Tegen de
Hollander zegt hij: “You take
care of the wood.” En tegen de
Japanner zegt hij: “You take
care of the supplies.”
Ze gaan alle drie weg. Tegen de
avond komen de Amerikaan en
Nederlander elkaar weer tegen
op de afgesproken plaats, maar
nog geen spoor van de Chinees.
Ze besluiten om te wachten.
En ze wachten .... en wachten...
en wachten ..... , maar de
Chinees komt niet opdagen.
“Nou, dan beginnen wij alvast te
eten,” zegt de Hollander tegen
de Amerikaan.
“Okay,” zegt de Amerikaan.
Opeens komt de Chinees uit de
boom gesprongen, terwijl hij
roept: “Supplies !!!”

Sudoku Welke letters horen in de vakjes?

Rebus

9 verschillen

15 maart is het
Nationale Pannenkoekdag
Bak voor opa’s en oma’s en neem er zelf ook één!
Bak-idee
Basisbeslag voor 8 pannenkoeken
Benodigdheden:
 250 gr bloem
 zout

 2 eieren
 boter

½ liter melk

Bereiding: Pannenkoeken recept
 Klop de eieren met zout los.
 Roer dan de bloem er beetje voor beetje door
en een gedeelte van de melk.
 Roer net zolang tot alle klontjes zijn verdwenen.
 Giet daarna de rest van de melk erbij.
 Laat het beslag even rusten.
 Verwarm een klontje boter in de koekenpan en
giet er een opscheplepel beslag in en laat het uitvloeien.
 Bak de pannenkoeken aan beide kanten bruin.
Eet smakelijk!

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: Plant jij ook een boom op boomfeestdag?
doolhof

woord-sudoku:
9 verschillen:

