Opdrachten week 2 &3
Beste ouders , leerlingen van L6 .
Omdat de maatregelen nog steeds van kracht zijn, sturen we jullie nieuwe opdrachten voor de
komende weken.
Heb je vragen , wil je gewoon een mailtje, een foto , een zelfgemaakt postkaartje of een ideetje voor
een opdracht doorsturen dan kan je ons steeds bereiken via mail of per post
!
bsvelle.kellyvermeulen@gmail.com Hollebeek 136 – 9140 TEMSE
bsvelle.veroniquevanleugenhaege@gmail.com Houtbriel 36 – 9140 TEMSE
Volgende leerlingen zijn jarig ( of jarig geweest) misschien kan je hen verrassen met een briefje , een
mailtje, een tekening , een leuk knutselwerkje ,….
L6A :17.03 Xander /06.04 Lander
L6B : 14.3 Febe / 10.4 Esteban / 19.4 Emiel

1. Blijf kwartierlezen ! Maak voor jezelf een bingo. Verdeel een blad in 12 vakjes. Zoek leuke
leesplaatsen in en buiten huis en schrijf ze op.
Als je boek uit is , kan je opdracht 5 maken.
bv. Ik lees een kwartiertje op het toilet.
Ik lees een kwartiertje in bed.
Ik lees ondersteboven
2. BUNDELTJES.
Maak de bundeltjes die aangeboden worden voor het zesde leerjaar door uitgeverij PLANTYN
Elke dag is er een nieuw bundeltje. Je kan de volgende dag verbeteren met de
correctiesleutel. Je brengt deze bundeltjes na de paasvakantie mee naar school. Voorzie ze
van naam en datum.
https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis

3.

Opdracht Krant :

W.O. Actua : Ontwerp een krant … van onze reporter ter
plaatse !
Hoe ga je te werk ?
*Zoek een leuke titel voor jouw krant.
*Denk grondig na over de ‘lay-out’: Lettertype – foto’s – datum - …
*Noteer de verschillende rubrieken die aan bod kunnen komen zoals bijvoorbeeld : -Corona-nieuws Binnenhuis -Buitenhuis -Sport ( algemeen en thuis) -Weetjes ….. -Weerbericht…-mopjes, reclame……
*Jouw krant gaat over de periode : 16.03.20 – 03.04.20 en telt minstens vierbladzijden. Het mag ook meer.
*Breng de krant mee wanneer de school weer start.

4. EXTRA opdracht krant :
Kies uit onderstaande creatieve opdrachten minstens ( mogen er meer zijn !) 3 extra
opdrachten waarvan je verslag ( vlog of foto) uitbrengt in je krant.
- Bouw een kamp ( in de linving met lakens / buiten met takken ,….)
- Werk in de tuin
- Maak, met kranten en tijdschriften, een zo stevig mogelijke brug. Leg iets op jouw brug om te
kijken wat jouw brug kan dragen.
- Ik zie , Ik zie ,wat jij niet ziet. Kies een voorwerp in huis. Beschrijf dit voorwerp. Kunnen je
medeleerlingen raden over welk voorwerp het gaat ?
- Doe zoveel mogelijk kledingstukken aan en trek een foto voor in je krant. Wie wint de
wedstrijd ?
- Waar is Wally? Verstop je ergens … binnen … buiten… de andere leerlingen moeten je zoeken
op de foto.
- Maak een online woordzoeker voor je medeleerlingen en plaats deze in je krant (via
www.woordzoekers.org)
In je verslag vertel je wat je gedaan hebt , welk materiaal je gebruikt hebt , wat er vlot / moeilijk
ging.,…….
5. Lees een boek. ( Neen , geen strip )
Kies daarna één van volgende opdrachten :
- ontwerp een nieuw voorkaft voor het boek,
- selecteer een stuk uit het verhaal en maak er een stripverhaaltje bij,
- stel een personage uit het boek voor met behulp van een prent of een eigen tekening,
- maak een reclameaffiche voor het boek,
- schrijf een brief aan een personage uit het verhaal,
6. Interview met een historisch persoon :
6.1 Zoek online info op over één van volgende personen : Maarten Luther King, Napoleon,
Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci en Marie Curie. Kies zelf nog een zesde
persoon.
5.2 Baseer je op volgende vragen :
Wanneer leefde deze persoon ?
Waar is deze persoon gestorven / geboren ?
Waarom is hij/zij bekend ?
Wat heeft hij / zij gedaan / gemaakt /…?
Leuke weetjes : lievelingseten / muziek / rare gewoontes /…..
5.3 Werk dit uit in een filmpje.
BV . de lepel interviewt de vork / Barbie & Ken / gebruik playmobilpoppetjes, knuffels ,
sokken, knutsel personages met wc rolletjes ,
Laat het ene voorwerp het ander interviewen. Verwerk zo alle vragen / weetjes in je
interview.
Bv.

Beste vork , welkom in onze studio …
U bent redelijk oud , vertel eens waar bent u geboren ?
We hebben ons laten vertellen dat U graag taartjes eet , vertel eens …
Mail dit filmpje door naar de juf of breng het na de quarantaine mee op USB stick.
Succes !

