Let's Play & Learn
Deze ontdektas is mede mogelijk
gemaakt door:

Bedankt, jullie zijn fanTAStisch!
Contact
letsplaylearn@skoposschijndel.nl
#letsplayskopos

#letsplayskopos
Glazen boerderij door Wouters Makelaardij
Maak met de bouwplaat je eigen Glazen Boerderij.
Lekkere baksels door Plus Eijkemans
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een
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en leerzame activiteiten?

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

Chemie proefjes door C3
#letsplayskopos
Maak kennis met chemie. Voor de proefjes van C3
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je de
kaarten
in het tasje30
zitten.
Ook
Kijk voor meer
de smarties, de gummibeertjes en de glowsticks.
activiteiten op:
Kijk voor meer proefjes op de website C3.nl/kids
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Even de benen
strekken? Kijk voor
Klik hier om jezelf op te geven.
actieve wandelingen op:
www.padlet.com/
Zoutwaterautootje door Shell (bovenbouw)
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leven van een parkranger er uit? Je leest dit en nog
veel meer over bijzondere dieren in ons magazine.

doelen werken.

Alle
Olifantje door Ontdekfabriek (onderbouw)
leeractiviteiten
Nog
meer
leuke
Maak
een olifant
dieactiviteiten
een balletje in voor
de luchtiedereen
kan
houden
met
zijn slurf!
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Blijf lezen in de vakantie met Bibliotheek
- Allerlei
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en
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Schijndel.
Let's Play.
op een rij
Etui door SKOPOS
Wij wensen
www.padlet.com/infoletsplay/letsplaylearn
Versier je eigen etui met knopen, garen, een extra
jullie veel
rits of een stuk stof.
- Vanaf maandag 15 februari gezellige
ontdekplezier.
wandelingen via
www.padlet.com/infoletsplay/wandelingen

