Mijn leerlingen genieten altijd erg van een zogenaamd
Ri Ra Raadsel. Dit kan een rekenraadsel zijn of bijv.
een denkvierkant. De raadsels zet ik 's morgens op het
digibord en tijdens de inloop proberen de leerlingen
het al op te lossen.
Bij het begin van de les, praten we er dan even over.
Maar soms is het raadsel een vraag, waar ze wat
langer over na moeten denken. Ze mogen dan
zoeken op het internet en/of in boeken (indien nodig
leg ik van tevoren wat boeken klaar).
Voor de periode vanaf 4 januari heb ik voor elke dag
een raadsel bedacht. Het zijn 10 raadsels met daarbij
een passende video van SchoolTV / Klokhuis.
In dit bestand vind je de onderwerpen, de raadsels en
het bijbehorende filmpje.
Vanaf zondag 3 januari plaats ik elke dag een raadsel
in Parro (onze app voor oudercontact) en de dag erna
volgt op dezelfde manier de link naar het filmpje
(= antwoord op het raadsel).
Veel plezier!

Ri Ra Raadsel online
4 t/m 8 januari
Maandag 4 januari
De Etna
‘Ik ben de grootste vuurspuwer van Europa’
https://schooltv.nl/video/de-etna-de-grootste-actieve-vulkaan-vaneuropa/#q=vulkaan
Dinsdag 5 januari:
Vincent van Gogh
‘Mijn broer Theo en ik stuurden wel meer dan 800 brieven naar elkaar’
https://schooltv.nl/video/het-leven-van-vincent-van-gogh-schilder-van-meer-dan800-schilderijen/#q=
Woensdag 6 januari:
De Kievit
‘Met mijn mooie kuif roep ik steeds mijn eigen naam’.
https://schooltv.nl/video/de-kievit-weidevogels-die-hun-eigen-naam-roepen/#q=
Donderdag 7 januari:
De ijsbeer
‘Ik ben het grootste roofdier ter wereld’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-21/#q=
Vrijdag 8 januari:
Berlage
‘Ik was 100 jaar geleden de hipste architect’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-18/#q=

Ri Ra Raadsel
11 t/m 15 januari
Maandag 11 januari:
De hobo
‘Ik ben van hout gemaakt en in een orkest heel belangrijk’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-13/#q=
Dinsdag 12 januari:
Maquette
‘Een gebouw in het klein’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-12/#q=
Woensdag 13 januari
Albinisme
‘Door gebrek aan pigment, zie ik er anders uit’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-albinisme/#q=
Donderdag 14 januari
Marmer
‘Een populair, maar erg duur gesteente’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-marmer/#q=
Vrijdag 15 januari
Mylo Freeman
‘Zij schreef een serie boeken over een eigenwijze prinses’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-mylo-freeman/#q=

Bedankt voor het downloaden van dit document.
Veel plezier met dit document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.
We zouden het leuk vinden,
als je onze social media bij anderen aanraadt.
Tag ons op Instagram en/of Facebook
www.juffrouwfemke.com

Juf Roelien
@jufroelien

