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Hallo!

Vandaag is het feest op www.jufstuff.nl!

Samen met collega sites/ -leerkrachten delen we met elkaar materialen voor het thema Sinterklaas.
Om jullie te helpen nieuw materiaal te vinden, linken we met het linkfeestje naar elkaar. Zo kunnen
jullie eenvoudig nieuw lesmateriaal vinden.

De volgende leerkrachten doen ook mee met het linkfeestje:
Juf Inger - Domino Sinterklaas, De Pieten maken het bont & nog meer leuke berichten

Lespakket - Sinterklaas Mozaïek

Digibordonderbouw - Digibord lessen Sinterklaas

Juf Anja - Poppenkastverhaal, cijfermuur vol cadeautjes en Gooi-een-sinterklaasverhaal

Juf Miranda - Sinterklaas Dobbelsteenspel hoog/laag en Sinterklaas digitaal spel

Juf Jessi - Lettermemory

Kleutersdigitaal - Sinterklaas op je digibord en Sinterklaas en de Bee Bot, de
programeerbare robot

Juf Maike - Verhaaltjes voor (beginnende) lezers
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Hallo, Het is
nog niet eens

Sint Maarten, toch kijken
wij leerkrachten weer
vooruit naar...
SINTERKLAAS.  Jawel, die
goede oude man komt,...

Reactiespel
Hallo, Je kent
het wel, het is
vlak voor de
pauze of tijd

om naar huis te gaan, maar
zover is het nog niet
helemaal. Je hebt nog een
pa...
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Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom)

Voer je opmerking in...

Reageer als: Profiel selecteren...

PublicerenPubliceren
 

VoorbeeldVoorbeeld

Geen opmerkingen:Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsenEen reactie plaatsen

Keuzemenu
spelling
Hallo! In de
klas probeer
je/ kom je

altijd tegemoet aan de
basisbehoeften van
Stevens --> autonomie,
relatie en competentie. In
het on...

SINT
MAARTEN:
een aantal
lampion
ideetjes

Hoi allemaal! Vandaag een
aantal lampion ideetjes op
de site! Deze vind ikzelf
erg leuk :D
Kunstenaarslampion De
eerste lampion di...

SINT
MAARTEN:
een aantal
lampion
ideetjes 2

Goedendag! Er zijn zo veel
leuke ideetjes te
bedenken m.b.t. de
lampion! Ik wil er nog
graag 2 met jullie delen!
Andy Warhol lampio...

Juf-StuffJuf-Stuff

Mijn volledige
profiel weergeven

Over mij

Sjabloon Simple. Mogelijk gemaakt door Blogger.
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