
Deze ontdektas is mede mogelijk
gemaakt door: 

 
 

Let's Play & Learn

Contact
letsplaylearn@skoposschijndel.nl

#letsplayskopos

Bedankt, jullie zijn fanTAStisch!

https://www.gebrsvanaarle.eu/
https://www.skoposschijndel.nl/
https://www.letsplayskopos.nl/
https://www.shell.nl/consumenten/supercars.html
https://deontdekfabriek.nl/de-ontdekfabriek/home
https://www.woutersmakelaardij.nl/
https://www.c3.nl/ontdekchemie/kids/
https://www.nobb.nl/citaten/5573-citaat-471
https://www.wwf.nl/jeugd
https://www.plus.nl/supermarkten/schijndel_plus-eijkemans_602


Wil jij voor in de voorjaarsvakantie
een verrassingstasje met daarin leuke
en leerzame activiteiten? 

Meld je dan aan vóór zaterdag 30 januari!

Let's Play & Learn zorgt er dan voor dat je
dit verrassingstasje op 12 februari op je 
eigen school kunt ophalen.

Klik hier om jezelf op te geven.

Door de activiteiten in dit tasje kun je op
een leuke manier aan je reken- en taal
doelen werken.

Nog meer leuke activiteiten voor iedereen
tijdens de vakantie: 

- Allerlei leuke en leerzame websites
op een rij
www.padlet.com/infoletsplay/letsplaylearn

- Vanaf maandag 15 februari gezellige
wandelingen via
www.padlet.com/infoletsplay/wandelingen

Glazen boerderij door Wouters Makelaardij
Maak met de bouwplaat je eigen Glazen Boerderij. 

Lekkere baksels door Plus Eijkemans
Zin in iets lekkers? Bakken maar! Gebruik het
emmertje van Van Aarle als beslagkom.

Chemie proefjes door C3 
Maak kennis met chemie. Voor de proefjes van C3
heb je de kaarten nodig die in het tasje zitten. Ook
de smarties, de gummibeertjes en de glowsticks. 
Kijk voor meer proefjes op de website C3.nl/kids

Rangers tijdschrift door WNF 
Waarom heeft een zebra strepen? Hoe ziet het
leven van een parkranger er uit? Je leest dit en nog
veel meer over bijzondere dieren in ons magazine.

Zoutwaterautootje door Shell  (bovenbouw)
Wist je dat zout water ook een brandstof is?
Ontdek het zelf en ga de race aan met Salt Water
Supercars.

Olifantje door Ontdekfabriek (onderbouw)
Maak een olifant die een balletje in de lucht kan
houden met zijn slurf!

Blijf lezen in de vakantie met Bibliotheek
Schijndel.

Etui door SKOPOS
Versier je eigen etui met knopen, garen, een extra
rits of een stuk stof.

#letsplayskopos

Vraag je ouders jouw
creatie op instagram te
plaatsen.
Gebruik #letsplayskopos.
Voor de meest creatieve
posts komt er een prijsje.

#letsplayskopos

Kijk voor meer
activiteiten op:
www.padlet.com/
infoletsplay/letsplaylearn

Even de benen
strekken? Kijk voor
actieve wandelingen op: 
www.padlet.com/
infoletsplay/wandelingen

Alle
leeractiviteiten
zijn mogelijk
gemaakt door
Let's Play. 
Wij wensen
jullie veel
ontdekplezier.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fo4kP9kWLkiaDYqZRHuE_3oKcGtW2o9KtObSNDBfUZZUMkc1QkwwOVM0SUJBREdDU0g3WjM3U0RDUC4u
https://padlet.com/infoletsplay/letsplaylearn
https://padlet.com/infoletsplay/wandelingen
https://www.letsplayskopos.nl/
https://www.skoposschijndel.nl/

