De Zilveren Weken
VOORBEELDROOSTER
Bij het boek ‘De Zilveren Weken’ van Boaz Bijleveld

Week 1
Ma Ik denk dat ik de enige ben die …
Di
Hoelahoep
Wo Goede voornemens tekening
Do Groepsnaam
Vr
Op één lijn staan

p. 83
p. 83
p. 81
p. 82
p. 90

15 min.
15 min.
15-60 min.
15-30 min.
15 min.

Hoepel
A4 papier per leerling + potlood
Voorwerpen uit de klas
-

* Volgende week staat het spel ‘picture your life’ in het rooster. De leerlingen moeten hiervoor 4 foto’s maken en aanleveren. Goed
om in week 1 te benoemen en de ouders op de hoogte te stellen, zodat ze voldoende tijd hebben voor deze opdracht.

Week 2
Ma Cup Stack Challenge
Di
Mensenvorm
Wo Fotofinish
Do Positief roddelen
Vr
Picture your life

p. 72
p. 87
p. 78
p. 93
p. 92

15-30 min.
15 min.
15 min.
30-60 min.
15-60 min.

Plastic bekers + elastieken
Pen + papier
Vier foto’s per leerling

Week 3
Ma Ik denk dat ik de enige ben die …
Di
Droomeiland
Wo Goede voornemens tekening
Do Groepsnaam
Vr
De vloer is lava

p. 83
p. 76
p. 81
p. 82
p. 74

15 min.
30-60 min.
15-60 min.
15-30 min.
15-30 min.

Papier + kleurpotloden
A4 papier per leerling + potlood
Voorwerpen uit de klas
Grote ruimte + materialen

ZILVEREN BALLONNEN ENERGIZERS
In de klas hang ik gedurende de 3 Zilveren Weken een lijn met Zilveren ballonnen. Voor elke leerling is er één ballon. In elke ballon
stop ik een briefje waarop een energizer beschreven staat. Elke dag mogen 1 of meer leerlingen een ballon laten knallen en die
energizer doen we die dag! Hieronder een aantal energizers ter inspiratie! De uitlegkaarten zijn gratis te downloaden op mijn site.

Ritme klappen

Op en af

Waar is Wally?

Ik ga op reis en
ik neem mee…

Commando
pinkelen

Ik hou van…

Ga staan als je…

Levend memory

Spiegelen

Voorwerpen
verwijderen uit
de klas
Koning van de
stilte

Levend
standbeeld

Zinnen fluisteren

Just Dance

Samen tellen

Moordenaartje

Groepsfoto

Vier op...

Wie is het?

Woordenketting
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