MaandRijk
Speciale Corona-editie

Maart/April

HK/GE
Maak zoveel mogelijk nieuwe
woorden uit het woord:
CORONATHUISWERKWEKEN
Daag jezelf uit om de lijst zo
lang mogelijk te maken.
Zouden 100 woorden
lukken????
We geven je vast 1 tip:

Op school is er een
dagplanning. Maak voor
jezelf een dagplanning voor
thuis. Zet hem op een groot
vel of kaartjes of wat je maar
wilt om overzicht te hebben.
Vergeet niet om er leuke
tekeningetjes of plaatjes bij
te maken/plakken.

Maak een lijst van A t/m Z
van woorden die passen bij
de Coronathuiswerkweken.

A __________________

Knutsel het Coronavirus in
3D.
Bedenk zelf met welke
materialen je dit wilt doen
(constructie, klei of ….).
Wees creatief!

B __________________
C __________________

Z ___________________

Bedenk wat er allemaal zou
veranderen als de scholen
nooit meer open zouden gaan
en je van thuis uit les krijgt.

Maak een mindmap over
VRIJHEID.
Heeft vrijheid voor jou nu
een andere betekenis
gekregen?
Schrijf op hoe je dat ervaart.

Zoek op wat het verschil is
tussen een virus en een
bacterie.
Leg dit uit in een
stripverhaaltje, filmpje of iets
anders.
Wat doet dit in je lichaam?

Bedenk zelf een opdracht die
op een maandkaart zou
kunnen staan (hoeft niet
over het Coronavirus te
gaan) en mail die naar:
herma.koot@eenbes.nl

Maak een Venn diagram over
leren op school en leren
thuis.

Maak een rekenspel over wat
je dit jaar geleerd hebt in de
klas, tijdens de rekenlessen.

Lees je spellingsregels door.
Vraag een krant of tijdschrift
(of oud boek) aan je ouders.
Arceer of omcirkel alle
spellingsregels die je ziet.

Bedenk een gymles die je
thuis of in de tuin kunt doen.
Probeer hem uit.

Zoek uit in welke landen het
Coronavirus zich al heeft
verspreid. Hoeveel procent
van de landen over de hele
wereld is dit?
Wanneer is dat begonnen en
hoe ver is het op het moment
dat jij het bekijkt?
Probeer dit in een grafiek te
zetten.

Maak een rap over wat je ziet
gebeuren sinds het
Coronavirus bekend is.
Schrijf hem uit, zing hem of
neem het op en laat iemand
ernaar luisteren.

Geef minstens 20 voordelen
van de tijdelijke regels die er
nu in Nederland zijn.
Er kunnen ook mooie dingen
uit voortkomen (minder files
etc.)

Vul elke dag op 3 tijdstippen
een gevoelsthermometer in.

