#coronderwijs met Bert en Bea

ZORG GOED VOOR ELKAAR

Dag Lieve vriendjes van de Beekstraat,

hier een briefje van Bert en Bea.
Wat gek he, dat Bert en Bea zomaar bij jouw thuis op bezoek komen. Misschien heeft je
mama dit briefje wel afgedrukt of zie je ons verschijnen op de gsm van papa, tablet of
laptop. We zijn blij om ook eens een keertje binnen te piepen bij jullie thuis. Want ook al
weet iedereen dat het nu eventjes het beste is om thuis te blijven, toch missen wij jullie
wel hoor.

Maar drie weken extra thuis, kan wel eens een beetje saai worden, dus dachten wij;
“wij hebben super veel leuke ideeën om te doen. Samen een liedje zingen of verhaaltje
luisteren, lekker knutselen of bewegen, … dat moet toch kunnen ?”
We gaan jullie mama of papa dan ook verschillende briefjes sturen met leuke ideetjes.
Kijk en beslis samen welke ideetjes jullie leuk vinden en probeer ook te genieten van
deze tijd samen.

Je zou ons ook heel blij maken als je af en toe een fotootje doorstuurt van een spelletje
dat je samen speelt of hoe je meezingt met een liedje, dan kunnen we toch nog een
beetje samen genieten.
Die mag je versturen via mail naar directie@sjt-kleuter.be of plaats het gewoon op onze
facebook-pagina ‘vrienden van de Beekstraat –SJT’
https://www.facebook.com/sjt.kleuter/

Ben je klaar voor ons eerste ideetje ? vandaag beginnen we gewoon met een ideetjesbingo. Je moet proberen zoveel mogelijk activiteiten te doen, telkens als je iets gedaan
hebt mag je hierover een kruisje zetten. Welke kleuter is het eerste klaar ?

Dikke knuffels en

Zorg goed voor elkaar !
Bert en Bea

BERT EN BEA’S BINGO

Vul het bad met
lege flesjes en
potjes. En nu maar
vullen, leeggieten,
in elkaar overgieten

Lees gezellig samen
boekjes. Weet je
dat je kleuter
nadien ook het
boekje aan jou kan
voorlezen?

Laat je kleuter
zichzelf eens
aankleden,. Ideale
tijd om dit aan te
leren. Je kan toch
niet te laat komen


Zing samen met
mama en papa
een liedje van toen
zij nog jong waren

Hou een
dansfeestje.
YouTube barst van
liedjes en dansjes.

Help je mama in de
keuken. Help
groenten snijden
voor in soep of
stukjes fruit voor
een salade

Speel samen
verstoppertje

Heb je nog oude
lakens? Maak een
leuk kamp in de
zetel of buiten in de
tuin

Maken samen een
reuze hoge toren
met materialen die
je thuis kan vinden.

Maak een
leuke/tekening
voor je grootouders
of andere vrienden
of familie (of juf  )

Hang heerlijk lang
in je pyjama rond

Maak je eigen
confetti, knip er
maar op los

Speel samen een
leuk
gezelschapsspel.
Tellen maar !

Eet een extra stukje
fruit

Ga eens heel vroeg
slapen 

Help jij vandaag de
tafel mee klaar te
zetten. Geef ook
opdrachten vb .
neem 4 messen, 3
vorken …

