
Hoi beste leerlingen, 

 

Hieronder vinden jullie nog enkele leuke sites om spelenderwijs een deeltje van de leerstof van W.O. 

(Thema Europa) in te studeren. 

Hopelijk hebben jullie ondanks al de drastische maatregelen toch een fijne tijd.  Maar vergeet niet 

dat we er na de ‘lockdown’ weer stevig invliegen.  Controleer regelmatig of er op Bingel geen nieuwe 

opdrachten zijn bijgekomen.  (Als je problemen ondervindt om jezelf op te nemen op Bingel is dit 

hoogstwaarschijnlijk omdat de microfoon van je computer niet opstaat.  Zorg er dus zeker voor dat 

deze op staat, dan pas verschijnt de knop op je scherm.) 

Nu kondigt de Paasvakantie zich aan.  Wie al fink gewerkt heeft, kan hieronder ontspannende zaken 

terugvinden.  De minder flinke werkers zullen eerst hun Bingeltaken moeten afwerken voor ze 

kunnen spelen en ontspannen.  Denk eraan: “We are watching you!” 

BELANGRIJK BERICHT: 
Maak jullie inschrijving in het secundair onderwijs in orde.   Dit kan in deze 

tijden wellicht ook telefonisch. 

 

www.europa.eu/learning-corner  (vergeet hier niet eerst de juiste taal te selecteren) 

www.toporopa.eu 

www.spelletjesplein.nl/topospelletjes-europa/ 

Nu volgen nog enkele creatieve bezigheden waaruit je kan kiezen: 

1 Kleur de kleine konijntjes in volgens de bekendste werken van de Pop Art artiest Andy Warhol.  

Zoek deze even op internet op om inspiratie te krijgen. 

2 Kleur het grote ei of het grote konijn in volgens de instructies: 

Kies twee kleuren die dicht bij elkaar liggen om het konijn of het ei in te kleuren.  Kies twee andere 

kleuren die dicht bij elkaar liggen om de achtergrond in te kleuren.  Zorg dat twee vlakken van  

dezelfde kleur elkaar niet raken. 

3 Kies een reeks kippen uit en verwerk ze zoals jullie met jullie naam gedaan hebben in het begin van 

dit schooljaar.  Zoek even op wat ‘zentangle’ ook alweer is.  Om een leuk kleuraccent te krijgen is het 

mogelijk om de kam en de snavel van de kip in het rood te kleuren. 

Wij wensen jullie een fijne vakantie en hopelijk tot gauw! 

Wij wensen het beste voor jullie en voor jullie familie! 

Lieve groetjes, 

Juf Annelies, juf Yasna en juf Kristel 

Hieronder vinden jullie een deeltje van de oplossing van het project van blok 7 om jullie op weg te 

helpen. 

http://www.europa.eu/learning-corner
http://www.toporopa.eu/
http://www.spelletjesplein.nl/topospelletjes-europa/


 



 

  



 



  



 

  



 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


