Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Moppen
Er zitten 3 jongens op een
schoolplein. Zegt de eerste:
“Ik heb de snelste vader van
de wereld.”
“Hoezo?” vragen de andere
twee. “Nou mijn vader is F-16
piloot.”
Waarop nummer 2 antwoordt:
“Dan is mijn vader sneller want
die is astronaut.”
Reageert nummer 3: “Dan is
mijn vader sneller, die is
ambtenaar, hij werkt van 9 tot
5 maar is om 3 uur al thuis.”
Een Arabische student stuurt
een e-mail aan zijn vader in
Dubai: Papa, Berlijn is

Kubussen
Links zie je de bouwplaat. Als je die in elkaar zou zetten, welke
kubus uit het rechter rijtje kun je dan maken?

fantastisch, iedereen is heel
aardig voor mij en het is erg
leuk. Maar, pa ik voel me een
beetje ongemakkelijk wanneer
ik in mijn puur gouden Ferrari
599GTB bij de universiteit aan
kom rijden, terwijl mijn
medestudenten en zelfs de
leraren per trein komen.
Groeten van je zoon, Nasser
De volgende dag krijgt Nasser
een mailtje terug van zijn
vader: Lieve zoon, Sorry, dat

wist ik niet. Ik heb zojuist
twintig miljoen dollar naar je
overgemaakt, kun je zelf ook
een trein kopen. Groet, papa
Doolhof
De kinderen willen naar hun
papa. Weet jij de weg?

7 verschillen

Knutselidee gereedschapsriem Vaderdagkaart
Nodig:
 beide bouwplaten (zie de volgende pagina’s)
 dun karton
 kleurtjes en / of stiften
 schaar en lijm
Maken:
 kleur de beide bouwplaten en plak de onderdelen
op dun karton
 schrijf je naam op de 3e zak
 lijm de riem aan de bovenkant van de 3 rechthoekige vlakken vast
 lijm de zakken vast op de 3 vlakken
 let op: alléén langs de buitenrand lijmen en niet bovenaan
 schuif het gereedschap in de 3 zakken
 als papa hier niet blij mee is!
Veel knutselplezier!
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woordzoeker: Mijn papa is de beste papa van de hele wereld.
kubussen:

doolhof:
7 verschillen:

