Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Moppen
Een kleuterjuf vraagt aan haar
klas: “Wie van jullie kan de
seizoenen van het jaar
opnoemen?”
Jantje steekt zijn vinger op.
“Zeg het maar Jantje!”
“Herfst, winter…”, begint
Jantje, maar verder blijft het
stil.
“Waar blijven de lente en de
zomer, Jantje?”, vraagt juf.
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al
een tijdje af!”

Doolhof

Een eend komt bij een bar en
vraagt: 'Heeft u ook pinda's?'
'Nee,' zegt de barman.
De eend gaat weg en komt de
volgende dag weer terug.
'Heeft u ook pinda's?' vraagt de
eend weer. 'Nee,' zegt de
barman. 'En als je nog een keer
komt om te vragen of we
pinda's hebben dan plak ik je
snavel met plakband aan de
bar vast.'
De eend gaat weg en komt de
volgende dag weer terug.
'Heeft u plakband?'
'Nee,' zegt de barman. 'Mooi!
Heeft u dan wel pinda's?'
TULPEN-Sudoku Weet jij welke
letters van het woord ‘TULPEN’ in de
lege hokjes moeten staan?

Rebus

Hoe teken je een kip met
kuikens?

Knutselidee Lente bloesemtakken
Nodig:
 blauw knutselpapier voor de achtergrond
 verschillende (lichte) kleuren crêpepapier of zijdevloei-papier
(voor de bloemetjes) - zijdevloei-papier is beter!
 bruine verf en dunne kwast (of bruine dikke stift)
 lijm
Maken:
 schilder op het blauwe papier de takken van
de bloesemboom (mag best een beetje dik,
dan lijkt het net een echte tak)
 scheur (niet knippen) stukjes papier en
verfrommel die een beetje, zodat het net
echte bloemetjes lijken
 plak ze aan de takken vast
 is dat geen vrolijke bloesemtak?
Veel knutselplezier!

‘Niet pesten’ - voorstelling

Voor deze leerzame ‘pesten is niet leuk’
basisschoolvoorstelling zijn interactie,
buikspreken, goochelen en een positieve
anti-pesten boodschap de ingrediënten.
http://schoolgoochelaar.nl/pesten-is-niet-leuk-basisschoolvoorstelling/

woordzoeker: Heb jij het nestkastje in de tuin al schoongemaakt?
woord-sudoku:

rebus: In de lente keren de trekvogels uit het zuiden terug naar Nederland.

