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ZONDAG

JULI

MAANDAG
1

DINSDAG
2

comando pinkelen.

WOENSDAG
3

Luister een minuut
naar alle geluiden
in de omgeving.

DONDERDAG
4

Verzin zoveel
mogelijk dingen
die beginnen met
de letter J.

VRIJDAG

5

Vertel elkaar waar
je goed in bent.

ZATERDAG

6

Kamertje verhuren.

* Snap - Wink
1. Ga staan.
2. Maak een knipoog met je linkeroog en
tegelijkertijd 'knip' je met je rechterduim en
-wijsvinger.
3. Maak een knipoog met je rechteroog en
'knip' tegelijkertijd met je linkerduim en wijsvinger.
4. Wissel met links en rechts zo snel als je
kunt.

7

8

9

10

Zeg geen Ja, zeg
geen nee, zeg
geen uh .

14

15

16

Just dance

Zie youtube
voor filmpjes.

21

22

Ga zo snel mogelijk in

een rij van groot naar
klein staan - van jong
naar oud enz.

28

Spiegelen.

29
Ga staan als je......

Laat de groep tegelijkertijd
lopen. Zonder te praten!,
bepaal je samen wanneer je
stil staat. Staat de hele
groep tegelijkertijd stil?

23
Doe de wave.

Nodig diverse
30 leerlingen uit om
voor de klas te
komen staan. Laat
de klas ontdekken
wat deze leerlingen
hetzelfde hebben.

Maak met elkaar een
tekening door het
papier steeds door
te schuiven naar je
klasgenoot.

17

11

12

Omschrijf een
voorwerp in de klas.
De ander moet raden
wat het is.

24

Doe een visualisatie.

25

De wereld op zijn kop.
Doe precies het
tegenovergestelde.

Steen, papier,
schaar.

*Snap - Wink.

18

Klassenfoto.
Een leerling gaat weg.
Verander iets aan de
leerlingen en laat de ander
leerling raden wat er
veranderd is.

31
Ik ga op reis en ik
neem mee....

www.lerenlerenschiedam.nl

13

19

20

Luisterend tekenen.
Bijv. Ga 1 vakje
omhoog, dan 2 naar
links enz

26
Vertel elkaar wat
je deze week
het leukst vond
en waarom.
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