Magjes: 23 maart-30 maart
Mocktails maken (2 bijlagen)
Verwen je gezinsleden en jezelf met een lekkere gezonde Mocktail boordevol vitamines. Op
de ToermalijnSite vind je een werkblad om de benodigdheden om te rekenen voor je gezin.
Ook vind je er de heerlijkste recepten. Check zeker de juf’s favorite… Heerlijk!!!
Via onderstaande link vind je nog meer leuke recepten. Deze extra vitaminen zorgen voor
een goede weerstand en houden je fit!
https://www.cocktail-maken.be/mocktail

Spiegeltje aan de wand: opdracht fotografie (zie bijlage)
Fotografen gebruiken spiegeling om hun foto's interessanter te maken. Dit kan de reflectie
zijn in een spiegel, raam, waterplas... Je krijgt hierdoor een verdubbeling van je onderwerp
of vreemde effecten.
Deze opdracht geeft een eenvoudige introductie van dit effect. Houd de pagina tegen een
spiegel en ontdek de verborgen vlinder in de snoepjes.



Heb je een losse spiegel die groter is dan een zakmodel? Verdubbel je gezicht door
dit dicht bij de spiegel te houden. Of geef iemand een ander gezicht.
Voor meer inspiratie, zoek via Google afbeeldingen met de
sleutelwoorden spiegelfotografie en spiegeling fotografie.

Chrome Music Lab : Experimenteren met muziek
Experimenteer instrumentaal in het Chrome Music Lab via onderstaande link.
Met deze website wil Google, door het aanbieden van leuke praktische experimenten, het
leren van muziek toegankelijker maken voor iedereen.
https://musiclab.chromeexperiments.com/

Online oefenen
Via onderstaande link kunnen jullie online extra oefenen op dingen die we in de klas leerden.
Je kan specifiek aanduiden dat je in het 5de leerjaar zit. Verder kies je ook het domein
waarvan je graag oefeningen wil maken. Veel oefenplezier!
https://www.oefen.be/

Blijf in contact!
Schrijf een briefje, stuur een postkaart, maak een leuke tekening, stuur een toffe WhatsApp
of een plezant mailtje naar mensen die je mist. Geef ze een leuk complimentje en laat hen
weten dat je aan hen denkt.
Theater Froefroe
Froefroe deelt online theatervoorstellingen. Met het wachtwoord ‘froefroe’ kan je deze
gratis bekijken. Klik op onderstaande link.
https://vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe

Play it Safe Corona : Game
Speel het Play it Safe Corona preventie game en leer hoe we samen het coronavirus kunnen
verslaan! Vul je voornaam in & klik op PLAY. Op mobile dien je onderweg de Play it Safe app
te installeren als dat gevraagd wordt. Je maakt je personage aan en het avontuur begint.
https://playitsafe.eu/speel-het-corona-preventie-game/

Maak je eigen ‘Ik mis je’- rebus
Via deze link maak je zelf je eigen rebus. Stuur een leuke boodschap naar je klasgenoten of
mensen van je familie.
https://www.festisite.nl/rebus/

