
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 week van 18 t/m 22 januari heb ik voor elke
dag een raadsel bedacht. Het zijn 5 raadsels met
daarbij een passende video van bijvoorbeeld SchoolTV  
of Klokhuis.

In dit bestand vind je de onderwerpen, de raadsels en
het bijbehorende filmpje. 
 
Vanaf zondag 17 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 Raadsels
Maandag 18 januari
Elfstedentocht
58 jaar geleden werd ik ‘De hel van ‘63’ genoemd.
of 
‘Een koude tocht door Friesland’
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-elfstedentocht/#q=elfstedentocht 

 
Dinsdag 19 januari
Naaldboom
‘Ik blijf in de winter groen.’
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=naaldbomen
(overzicht met een keuze uit 3 filmpjes over naaldbomen)
 
Woensdag 20 januari
Loekie de Leeuw
‘Oranje katachtige dat zegt: Asjemenou!’
https://vandaagindegeschiedenis.nl/24-januari-2/
(website van vandaagindegeschiedenis.nl met 2 filmpjes over Loekie de Leeuw)
 
Donderdag 21 januari
Hersenen
‘Wij zorgen ervoor dat je ziet, praat, loopt, eet, droomt, danst…. en wij
zijn dag en nacht bezig’
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20hersenen/tv-
episode/3171/Hersenen

 
Vrijdag 22 januari
Afsluitdijk
Op 23 januari 1933 kun je voor het eerst met de auto via mij van Friesland naar
Noord-Holland en andersom. 
https://schooltv.nl/video/de-afsluitdijk-de-langste-dijk-van-europa/#q=afsluitdijk
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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


