Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Moppen
Pietje schept op tegen zijn
vriendje Henk: "Mijn vader heeft
laatst een appel met een
mandarijn gekruist en nu is hij
heel een heel belangrijke piet bij
de Landbouwuniversiteit in
Wageningen."
"Dat stelt toch niks voor", zegt
zijn vriendje Henk: "Mijn vader
heeft laatst zijn fiets met een
BMW-750D gekruist en nu is hij
een engel in de hemel.”

Sudoku
Geen gewone Sudoku , maar een ronde Sudoku.
In deze ronde Sudoku ’s komen in elke ring de
cijfers 0 t/m 9 te staan. Best wel lastig!
In de tegenovergestelde taartpunten ook steeds 0 t/m 9.
(Zie het voorbeeld hiernaast)

Jantje mag met zijn vader
mee naar Amerika op
zakenreis. Als ze samen
naar een zakendiner gaan
in een wolkenkrabber kijkt
Jantje zijn ogen uit: “Wauw,
wat een hoog gebouw!”
“Ja, zegt vader, zulke
gebouwen hebben ze hier
allemaal.”
Afijn, ze stappen in de lift
en op een gegeven moment
vraagt Jantje aan zijn
vader: “Weet God eigenlijk
wel dat we komen?”
Rebus

10 verschillen Kun jij ze ontdekken in beide plaatjes van 3 vrienden die naar school gaan?

Doolhof

Knutselidee vriendschaps-geluks-koekjes
Nodig:
 strookjes papier met een vraag of wens (of anders)
 ronde gekleurde papiertjes (middellijn ± 9 cm)
 schaar en lijm
Maken:
 knip de ronde papiertjes en print de wensen, vragen, of iets anders uit, zodat je strookjes krijgt
 houd aan het begin van het strookje een stukje wit over
 doe aan de bovenkant van het ronde papiertje wat lijm
lijm →
en vouw het dubbel
 schuif het strookje tot iets over het midden in het ‘koekje’
en vouw het daarna dubbel tussen duim en wijsvinger
Veel knutselplezier!

‘Niemand kan zonder vrienden’ is het motto van de basisschool brede voorstelling

Geschikt voor kinderen van 4-12 jaar maar de
leerkrachten mogen natuurlijk ook mee genieten!
Goochelen, buikspreken, workshop elementen,
gratis werkboekje en ondersteuning via het digibord
http://schoolgoochelaar.nl/vriendschap/

woordzoeker: Vriendschap door dik en dun.

rebus:
Beter een goede buur dan een verre vriend.

doolhof:

sudoku:

10 verschillen:

