#coronderwijs met Bert en Bea

ZORG GOED VOOR ELKAAR

Dag Lieve vriendjes van de Beekstraat,

Een topper ten huize Bert en Bea is plasticine of speeldeeg. Voor wie geen
plasticine heeft, geven Bert en Bea graag hun geheime recept voor speeldeeg.



. 2 Kopjes bloem



. 1 Kopje zout



. 1 Kopje water



. Eventueel 1 Eetlepel zonnebloemolie, een andere olie zoals olijfolie of babyolie kun
je ook gebruiken.



Wij gingen alvast een de slag. We hadden uren spelplezier: bolletjes maken,
worstjes rollen, knippen met de schaar, … .
Je kan je resultaten laten drogen of afbakken in de oven. Als je alles in een
afgesloten doos steekt, kan je de volgende dag weer aan de slag.
Voor alle mama’s en papa’s, luister zeker ook een keertje naar onze muziektip
onderaan de bijlage. Een heerlijk nummer uit de oude doos. Misschien kunnen
jullie er samen op dansen.

Kleverige knuffels, samen maken we school !
Bert en Bert

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/

speeldeeg MET BERT EN BEA
Met speeldeeg (of plasticine) en
natuurmaterialen kan je aan de
slag. Bij de kleinste moet je geen
herkenbaar resultaat zien, spelen
is al leuk op zich.

Lekkere taartjes maken van
speeldeeg of plasticine. Met een
papiertje erbij is het net echt. Als je
het speeldeeg laat drogen, kan je
er nadien nog een winkeltje mee
maken of in de speelkeuken
leggen.

Oefen lekker met het maken van
rolletjes en bolletjes. Je kan het
daarna zo leggen dat het wel
een versierd ei lijkt.

Nu je kan rollen, kan je hiermee
aan de slag. Kan jij met je bolletjes
en rolletjes ook iets namaken ?

Kan jij ook een 3D constructie
maken? Wij zijn heel benieuwd
naar de resultaten!

Ook in de speeldeeg kan je letters
duwen. Maak putjes met eens
stokje of duw pareltjes in de klei.
Kan jij je naam al duwen in de klei?
Laat het resultaat drogen om je
kamer mee te versieren.

Leuke linken :
Liedje: https://youtu.be/8CTs8a7dVa0
(leuke liedjes voor de mama’s en papa’s – uit de oude doos)
Verhaaltje: https://youtu.be/b38sEnFRrhU
Weetje: https://schooltv.nl/video/wie-ben-ik-een-kok-van-klei/

