DrinkWater Challenge - Dagopdrachten kalender
Print uit en hang op in de klas. Opdracht voltooid? Kleur het vakje.
Staat er een camera bij de opdracht? Maak dan een foto en plaats deze uiterlijk 1 oktober
2021 in een collage van 3 foto’s op je eigen social media en tag Jibbplus. Of mail de foto
naar info@jibbplus.nl. De klas met de leukste collage wint een kookworkshop op school.
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KRAANWATER DAG
Dag 1.
Begint met een goed
gesprek en kraanwater dag les
Drink na het buitenspelen
1 beker water
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Maandag 27 september
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Donderdag 23 september

Dag 3.
Creatief met
water en thee

Wie blijft het langst in
plankhouding staan? Klaar?
Drink 1 beker water

Drink 5 slokken water voor en 5
slokken water na een rekenles.
Of voor en na de kring bij de
jongere kinderen

Dinsdag 28 september

Dag 5
Pakjesinspectie

www.proefjes.nl
Doe een proefje met water.
Drink tussendoor 1 glas water

Squaten voor het pauzemoment.
Wie maakt er de meeste
kniebuigingen? Klaar? Drink een
glas water en ga naar buiten

Vandaag heb je nog een dagje
extra tijd om alle opdrachten die
niet behaald zijn, alsnog af te
maken en in te sturen naar
info@jibbplus.nl of om nog een
extra spelletje te spelen op
www.lesjedorst.nl .
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Vrijdag 24 september

Dag 2.
Maak een woord of
teken web

Dag 4
Theemomentje in de klas

Donderdag 30 september
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Wachten op de uitslag
en dat is op 5 oktober!
Pak je watermoment. Drink een
lekker glas water, houd een
waterpraatje, pimp je waterkan.
Dinsdag 5 oktober wordt een
mooie dag. Dan zijn alle
winnaars bekend!
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Woensdag 29 september

Dag 6.
De slang wordt nog langer!
Hoe lang is de slang geworden
en past ie op de foto? Drink 1
beker water als de slang klaar is.
Gefeliciteerd!

