Ik wilde vroeger altijd schooljuf worden. Maar ik ben het niet en nu in
deze corona tijden vind ik het stiekem niet zo erg dat er huiswerk en
lesjes worden toegestuurd. Want zo kan ik de kids bezighouden en
ondertussen kan ik iets doen dat ik graag doe. Win win in deze crisis
tijden. Elk moment van geluk is een moment dat je moet koesteren.
Hoe zwaar het soms ook is. Uit deze ervaring heb ik nog meer respect
gekregen voor de leerkrachten dat zij echt geen simpele job hebben.
#samensterk#respect
Ruth mama van Ju-lien (L2), Charles-Loïc (K3) en Rose-Marie (K1)

PAASNESTJES

Op zoek naar een schattig, maar simpele paasreceptje?
Bereiding chocolade nestjes
1. Maak de chocolade klein en smelt deze au-bain marie of in
de microgolfoven. Roer de cornflakes er doorheen en blijf
voorzichtig roeren, totdat alles goed bedekt is met een
dun laagje chocolade.
2. Bedek een plank, plaat of bord met wat bakpapier.
3. Leg in elk chocolade nestjes drie M&M’s als eitjes en
bestrooi ze eventueel nog met wat vrolijke sprinkels.
Laat de chocolade goed uitharden (dit kan eventueel in de koelkast) voor je geniet van deze lekkernij.

Nog eventjes vertellen dat we jullie ontzettend hard missen!!!
We zouden het super vinden om te zien wat jullie allemaal uitspoken in de vakantie.
Sturen jullie ook een foto naar iza.naessens@ko-dewegwijzer.be
Dan posten we deze foto’s op de facebookpagina van onze school.
Dan zien niet alleen wij , maar ook de vriendjes van onze school de foto’s.
Dikke knuffel van de meester en de juffen!
VRIJE BASISSCHOOL
Koning Albertstraat 31
8791 Beveren-Leie
 056/32 56 05
www.vbsbl.be
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Tijdens de coronatijden proberen we te genieten van de kleine
dingen op de weinige vrije momenten die ik heb want ik werk in de
zorg. (Gelukkig is de papa nu sinds deze week voor twee weken
thuis) De afgelopen dagen hebben we enorm genoten van het
zonnetje tussen het oefenen van de leesboekjes en de wiskunde
oefeningen door. Ondertussen heeft Robbe ook geleerd om zijn
schoenveters te knopen.
Elien, mama van Robbe Desmeyter (L1)

REUZE ZEEPBELLEN MAKEN
•

•

•

•

Neem een grote tak en zaag 2 stukken van de tak. Neem
een stuk touw (de grote bepaalt de grote van de ballen)
en knoop dit vast aan de takken zoals op de foto.
Hang iets kleins aan het touw in het midden om het te
verzwaren, zodat je touw mooi open blijft (vb: ring
sleutelhanger).
Maak je mengsel, laat dit een nachtje staan en de
volgende dag kan je meteen beginnen!
Dop je stokken met het touwtje in het sopje, haal ze eruit,
open gewoon de armen waarin je de stokken vasthebt en
laat de zeepbellen maar komen.

PS: guargom is een natuurlijk
verdikkingsmiddel (online te
bestellen)
Veel plezier!
Nette Deblock (L2)
De hond van Michelle wordt extra verwend deze dagen. Hij mag elke
dag gaan wandelen en Michelle leest heel graag voor aan Olaf.
Michelle doet de groetjes aan alle vriendjes en vriendinnetjes van de
klas.
Tot snel!
Michelle (L4)
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WORK-OUT VERSUS MAALTAFELS of andere rekenoefeningetjes
Blijven bewegen is heel belangrijk. Bij deze manier van inoefenen sla je 2
vliegen in 1 klap. Bij een juist oefening van je kind doen mama en/of papa een
sportoefening. Bij een fout antwoord doet je kind zelf een sportoefening.
Deze sportoefeningen kunnen het allemaal zijn: 10 keer touwtje springen,
rondje lopen, sit-ups, planking, ... Op het internet zijn heel wat oefeningen te
vinden om te variëren.
KLEUTERS: dit kan je ook aanpassen om uit te voeren met kleuters. Rol met
een dobbelsteen. Kleuters kunnen evenveel blokjes, parels, druiven, ... nemen. Als het juist
is, doen mama en papa een oefening, is het fout, dan is de oefening voor de kleuters.
Veel plezier!

Tijdens deze corona-crisis werken zowel mijn man als ik van thuis uit. Hierdoor kunnen
wij onze twee kinderen thuis opvangen. Wij maakten zelf een schema met
pictogrammen en activiteiten zodat Fiona structuur heeft en naast spelen en TV-kijken
ook nog educatief bezig is. Tussen het werken door knutselde ik met Fiona een
Dankuwel-tekening om alle zorgverleners en
alle andere mensen te bedanken die onze
economie draaiende houden. Ze hangt nu aan
ons raam.
#samentegencorona
Stéphanie mama van Fiona (K1)

Hoe cool is dit!
Zo kan je de lente meteen binnenbrengen in
je huis. De grote kinderen kunnen kleurrijke
touwtjes rond de takjes draaien. De kleuters
genieten misschien meer van het schilderen
van de takken.
Extra uitdaging: maak pomponnetjes om
ook de kleine takjes te versieren.
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We spelen een spel vandaag.

Elena en Hanna maakten hun eigen
gezelschapsspel met opdrachtjes.

Elena (L4) en Hanna (L1)

Jef en Staf zijn druk in de weer met het
maken van liefdevolle spandoeken,
tekeningen en brieven. Om te laten zien
dat ze hun familie en vriendjes missen.
De spandoeken planten Jef en Staf in de
tuin en de tekeningen steken ze zelf in de
brievenbus. Het ideale moment om even
te knuffelen of te zwaaien met een raam
ertussen.
Lien mama van Jef (P) en Staf (K3)

Ken jij al deze techniek? Schaduwtekenen?
Probeer jij het ook eens uit?
Een pop, een boom, een kindje, een fiets, dieren, ...
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