WEEK 1 ( 17-20 maart 2020)
Zoals beloofd hier onze tips voor deze week.
Probeer een zekere regelmaat te behouden de komende weken.
Op tijd gaan slapen en ook op tijd op staan.

Samen tegen Corona- schema
Voor 9u

Ontbijt- en ochtendtijd

Van 9u tot 10u

Scherm- tijd

gebruik deze tijd nuttig om de kinderen te helpen
zelfstandig te zijn dmv kleine taakjes bvb zelf aankleden,
wassen, ….
Laptop, gsm, PS, Wii… Alle schermen los!

Van 10u tot 11u

Speelgoed- tijd

Playmobil, Pokémon, auto's, Clics, verkleden, Lego,
gezelschapsspel…

Van 11 tot 12u

leer- tijd

kies uit de activiteiten die wij hebben voorgesteld
Is er nog tijd over: puzzelen, lezen, bouwen volgens plan…

Van 12u tot 12u30

Eet- tijd

Boterhammen eten.

opruim- tijd

Kamer opruimen, stof afvegen, speelgoedbakken
uitsorteren…
Mama zet jullie aan het werk.

Van 13u tot 14u

Buiten- tijd

Elke dag maken we een wandeling.
Als er tijd over is, spelen jullie buiten.
(Als het slecht weer is, wordt dit speelgoed- tijd)

Van 14u tot 15u

verhaaltjes- tijd

zelf een verhaaltje voorlezen of via youtube

Van 15u tot 16u

leer- tijd

kies uit de activiteiten die wij hebben voorgesteld
Is er nog tijd over: puzzelen, lezen, bouwen volgens plan…

Van 12u30 tot 13u

VERHAALTJES-TIJD
(Deze link kan je kopieren en plakken)
https://www.youtube.com/watch?v=VuLMT0RSFhE&list=PLDbrFqyz85oqv-wxSg4Hi04CLXBX_TfAx

https://www.youtube.com/watch?v=3_LdmNXLgu8&list=PL4eSUeDhxMsYGeMYO6qOLxtoub8uXnUH&index=3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdCgR14_iq-PnN4gb63d9kEe5l5KFVFAe

LEER-TIJD
EXPERIMENTEREN MET ZOUTDEEG
Je kan samen met je kleuter het deeg maken.

Dit is het recept:
3 kopjes bloem
1 kopje zout
1 kopje water

Om het zoutdeeg te bewaren kun je dit luchtdicht bewaren. Voor het spelen kun je
gewoon iets vocht toevoegen. Heel lang is dit niet houdbaar.
Voor het bakken verwarm je de oven voor op 100 graden. Voordat je de creaties in de
oven doet kun je hier nog wat olie overheen strijken voor een glanzend kleurtje. Je gaat
het niet echt bakken, maar vooral laten drogen. Dit kan wel zo’n 1 tot 3 uur duren,
afhankelijk van de dikte. Na het bakken nog een uur laten afkoelen in de oven.
Als je liever niet wilt bakken kun je het zoutdeeg ook laten drogen in de lucht.
Bijvoorbeeld door het kunstwerk bovenop de verwarming te leggen. Heel koud is het
niet, maar koud genoeg om hem aan te hebben staan.

PUZZELEN:
° Als je zelf geen puzzel hebt neem je een prent uit een tijdschrift of zo en knip je ze
in stukken. De kleinste kleuters 2-4 stukken, 4-5 jarigen 6-9 stukken

GEZELSCHAPSPEL:
Bv. Een memory, kleurenspel, telspel
Via deze link zie je een filmpje over hoe je zelf een memory kan maken.
https://www.youtube.com/watch?v=xjmsdPWfxNM

KOKEN
Zandkoekjes maken
200 g koude Solo
•

250 g bloem + wat extra om uit te rollen

•

5 g bakpoeder (ca. 1/3 zakje)

•

100 g suiker

•

2 eierdooiers

•

Garnering:

•

poedersuiker

•

Extra:

•

2 bakplaten bedekt met bakpapier

•

plasticfolie

•

deegroller

•

steekvormpjes voor koekjes

BEREIDINGSWIJZE

1.

Verwarm de oven voor op 170°C.

2.

Snijd de Solo in kleine blokjes.

3.

Zeef de bloem en het bakpoeder boven een grote kom.

4.

Voeg de suiker, een snufje zout, de eierdooiers en de Solo toe.

5.

Meng met een spatel of mixer alle ingrediënten tot een stevig en
glad deeg. Opgelet: meng niet te lang, want dan wordt het deeg stug. Rol het deeg
tot een bol, rol in folie en laat het 30 minuten rusten in de koelkast.

6.

Bestuif het werkblad met een beetje bloem en rol het deeg uit tot
een plak van ongeveer een halve centimeter dik.

7.

Druk met een steekvormpje (of met de rand van een glas) figuren uit
het deeg en leg ze op de met bakpapier bedekte bakplaat. Vouw de deegrestjes op
elkaar, rol ze opnieuw uit en druk er meer vormpjes uit tot je deeg helemaal
opgewerkt is.

8.

Bak de koekjes in de voorverwarmde oven in 15-20 minuten
goudbruin. Laat de koekjes op de bakplaat afkoelen en knapperig worden. Bestuif de
afgekoelde koekjes eventueel met poedersuiker.

EXPERIMENTEREN MET SCHEERSCHUIM

Leg een plastieken tafelkleed op je tafel en spuit er scheerschuim op. Laat de kinderen nu
maar experimenteren……..

Maak een foto van je kunstwerkjes en
bezigheden en stuur ze naar de school zodat
de juffen kunnen zien hoeveel plezier jullie
hebben.
directie@school-tcentrum.be

