terugblik op
2020

Wat vond je de leukste
dag van 2020?

Wat vond je het
moeilijkste van 2020?

Welk dag uit 2020 wil
je liever vergeten?

Wat maakte 2020
speciaal?

Welke dag in 2020 zou
je nog een keer over
willen doen?

Noem iets dat je
geleerd hebt in 2020.

Noem iets wat je deed
in 2020 waar je trots
op bent.

Wat heb je het
meeste gemist in 2020?

Omschrijf het jaar
2020 in 3 woorden.

Wat ga je dit jaar
anders doen?

Wat vond je het fijnste
aan het
thuisonderwijs?

Wat wil je in 2021
graag
bereiken?

Wat vond je het
moeilijkste aan het
thuisonderwijs?

Noem 1 vak waar je
graag beter in zou
willen worden.

Wat is je goede
voornemen voor het
nieuwe jaar?

Noem iets waar je zin
in hebt in 2021.

Wat hoop je dat dit
jaar wel kan wat
vorig jaar niet kon?

Wat is het leukste
bordspel dat je
speelde?

Heb je een nieuwe
hobby ontdekt door
de lockdown?

Heb je iemand
geholpen
in 2020?

Wat is het mooiste
boek
dat je hebt gelezen?

Heb je iets liefs
gedaan voor iemand
in 2020?

Waar werd je heel blij
van in 2020?

Wat is het leukste dat
juf/meester deed
in 2020?

Wat is de leukste
werkvorm uit 2020?

Wat was het leukste
dat we deden met de
klas?

Schrijf een elfje over
2020

Wat is een fijne
herinnering uit
2020?

Wat zou je dit jaar
met de klas willen
doen?

Omschrijf een
lievelingsmoment
uit 2020.

Teken het leukste
moment uit 2020...

Pak het voorwerp
waar je erg aan
gehecht
was in 2020

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