#coronderwijs met Bert en Bea

ZORG GOED VOOR ELKAAR

Dag Lieve vriendjes van de Beekstraat,

Hier zijn we weer.
Wij, Bert en Bea, zijn nov volop bezig met de bingoooo ! Op de bingo
stond ook een activiteit met een toren bouwen.
Vandaag leek het ons leuk om bouwsels te maken. Je kan gewoon
aan de slag gaan met blokken uit de winkel, maar ook thuis heb je
misschien welke leuke dingen in de kast; een lege (schoen)doos, of
plastiek doosjes uit de keuken, …

Dikke knuffels, samen maken we school !

Bert en Bea

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/

Bouwen MET BERT EN BEA
verzamel kosteloos materiaal;
wc-rolletjes, eierdoosjes,
schoendozen, .. en bouwen
maar.

Toevallig nog een grote doos in
huis, dat is een geweldig kamp
voor groot en klein. Geef ze een
potlood en ze kunnen de doos nog
prachtig volkrabbelen

Heb je verf in huis en een klein
balletje (knikkers). Leg een blad
in de doos, doe kleine mopjes
verf in de doos en laat het
balletje er maar doorrollen. Een
prachtig resultaat.

Maar ook met natuurmaterialen
kan je prachtig bouwen. Kruip de
zandbak in of met takken uit de
tuin, … altijd prachtige resultaten

Geef hen inspiratie door samen
gebouwen te zoeken op je gsm
die ze daarna proberen te
bouwen met hun blokken. Laat
hen misschien ook eens een foto
nemen van hun eigen werk langs
verschillende kanten. Daarna kan
je het nog eens nabouwen of
misschien kan broer of zus
namaken.

Maak je eigen sorteersdoosjes met
lege eierdoosjes. Vul jij de doosjes
daarna met de juiste kleur.

Leuke linken :
Liedje: https://youtu.be/IZ2owrL3Az0
Verhaaltje: https://youtu.be/nfudKOwuZtM
Weetje: https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-vormen/

