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 IN TIJDEN VAN ...

probeer ik via mijn Yurls-platform een

aanbod te doen van tips en links naar

materialen voor afstandsonderwijs.

Voor abonnees voorzie ik opslagruimte

om uitgewerkt materiaal te delen.

En al even belangrijk... af en toe een

woord van inspiratie en bemoediging! 

 

                                                                    Luc

 ►  in tijden van  (1) ◄

 

(bijna) dagelijks interessante suggesties, weetjes...

links naar info, tools, uitlegfilmpjes ...over thuis-leren

oefeningen, quizzen, ... en tips om zelf te maken

KLIK DOOR NAAR EXTRA YURLS-PAGINA'S

https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/909939#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/1089231#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/1023763#boxes-container


 

Volg de meest recente links op  Yurls !

Bruikbare impulsen voor Bao bij de actualiteit

Meer lesimpulsen

Leermiddelen levensbeschouwing

Meer over afstandsonderwijs

Extra pagina bij de actualiteit

Knutsel- en doe-tips, prentenboeken, ... voor thuis !

LESMATERIALEN IN  EN BIJ DE ACTUALITEIT

Meestal volstaat het te klikken op de illustratie of logo links. 

Extra links vind je in de gekleurde vakken.

Een mozaïek van impulsen voor een kleurrijk jaar...

Heldenverhalen ... - blog

Ideeën voor afstandsleren.

Heb je nog interessante links, suggesties, tips, weetjes, ...
stuur ze door via dit contactformulier .

maandelijkse impulsen

Liedjes bij meerdere thema's ...

Video's bij meerdere thema's ...

https://www.kuleuven.be/thomas/page/
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pastoraal.arkorum.be/
https://www.youtube.com/channel/UCw_4Jokm31jq1QkeTnsuI1w
https://www.klascement.net/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/coronavirus/#bao
https://www.klascement.net/lesmateriaal/?rfr=mainmenu_all&grid=1&filter_education_type%5B%5D=47&filter_education_type%5B%5D=186&filter_education_type%5B%5D=187&filter_education_type%5B%5D=188&filter_education_type%5B%5D=189&filter_education_type%5B%5D=190&filter_education_type%5B%5D=191&filter_course%5B%5D=6
https://www.klascement.net/thema/activiteiten-voor-lager-onderwijs
https://www.kuleuven.be/thomas/page/lesimpulsen-basisonderwijs/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/coronavirus/
https://www.geloventhuis.be/
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/kleurrijk-jaar-een-moza%C3%AFek-van-impulsen?microsite=14252
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-heldenverhalen
https://www.youtube.com/channel/UCw_4Jokm31jq1QkeTnsuI1w/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6
https://www.youtube.com/channel/UCw_4Jokm31jq1QkeTnsuI1w/playlists?view=50&flow=grid&shelf_id=8
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/contact
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/909939#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/contact
https://pastoraal.arkorum.be/info/


LOCKDOWN

Ja, er is angst.

Ja, er is isolatie.

Ja, er wordt gehamsterd.

Ja, er is ziekte.

Ja, er is zelfs dood.

Maar, Ze zeggen dat je in Wuhan 

na zoveel jaren van lawaai

de vogels weer kan horen zingen.

Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust

de lucht niet langer stijf staat van de smog

maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi

mensen elkaar toezingen

over de lege pleinen en hun ramen openhouden,

zodat zij die alleen zijnde geluiden van families om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aanbiedt 

en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een jonge vrouw die ik ken

druk bezig om in haar buurt flyers te verspreiden met haar nummer

zodat ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagoges, moskeeën en tempels zich voor

om dakloze, zieke en vermoeide mensen te kunnen verwelkomen

en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.

Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.

Over de hele wereld worden mensen 

ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid,voor hoe groot we eigenlijk zijn

en hoe klein onze feitelijke controle,voor wat er werkelijk toe doet.

Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:

Ja, er is angst ,maar er hoeft geen haat te zijn.

Ja, er is isolement,maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.

Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.

Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden.

Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Word je bewust van de keuzes die je maakt voor je leven nu. 

Vandaag: Adem. Hoor, achter de fabrieksgeluiden van je paniek,

zijn de vogels weer aan het zingen, klaart de hemel op, is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.

Open de ramen van je ziel.

En al ben je niet in staat om de ander over het lege plein aan te raken: zing.

 

                                                                                                                            Broeder Richard


