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IK YOUTUBE,
JIJ YOUTUBET...

Ook godsdienstklas heeft zijn vaste stek

op dit grootste videoplatform.

In deze nieuwsbrief vind je extra nieuws

over YouTube-kanaal én er is meer ....

NIET TE MISSEN

Vooraan een opvallende nieuwigheid,

een super-link, materiaal voor...

zeker niet te missen !

Nieuwe website

Eerste communie

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/verlies-en-rouw
https://www.kerknet.be/kerknet-shop/product/wat-een-geluk


WAAR IS DAT
WACHTWOORD

Bij sommige downloads tref je een

sleuteltje aan.

Het wachtwoord om deze documenten te

ontsluiten is: 

5b+2v
of  ' 5 broden én 2 vissen '

 

Deze downloads zijn bedoeld voor 

persoonlijk (klas)gebruik, maar niet om te

publiceren !

 

EEN KIJKJE NEMEN

Telkens kies ik enkele video's uit:

oudere of recentere filmpjes,

informatieve of ontroerende, ... .

MEER  FAVORIETE
FILMPJES

OVERZICHT
VIDEO'S YOUTUBE

Op de volgende pagina vind je een

overzicht van de reeds gemaakte  én

opgeslagen afspeellijsten.

Je kan dit overzicht ook downloaden

via de pagina 'downloads'

Campagne 2020

ZONDER RECLAME
KIJKEN

Het is meer dan storend -en zeker tijdens

een les- als een YouTube-filmpje wordt

onderbroken door advertentie(s).

Maar dit kan vermeden.

Hier enkele tips die in volgende

blogberichten en/of nieuwsbrieven worden

verduidelijkt.

 

Gebruik een ad-blocker

Er is ook Viewpure.

En je kan de video downloaden.

https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/1080819#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/913113#boxes-container
https://www.youtube.com/watch?v=vHw2SYf6H14
https://www.youtube.com/watch?v=JeAcFX5NPfM
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/1080819#boxes-container
https://getadblock.com/
http://www.viewpure.com/


favorieten en meer

YouTube-kanaal: GODSDIENSTKLAS

ZELFGEMAAKTE LIJSTEN OPGESLAGEN LIJSTEN

deze week toegevoegd

favoriete YouTubes
lange -
leuke -
meer-
inspirerende figuren
inspirerende muziek 

liedjes

muziek

liedjes - Bijbel
liedjes - jaar
liedjes - van A tot Z

Bijbel - O.T. - N.T.

video's

begin schooljaar-advent-Kerstmis-GoedeWeekPasen-
Pinksteren-einde schooljaar

acties-afscheid/verdriet-aarde-anders/diversiteit-
antipesten-begin dag/les-dank-dieren-feest-geduld-
geluk-groeien-gevoelens-hoop-kleur-licht/vuur-moeder-
natuur/schepping-onderweg-seizoenen-vader-
verbondeheid-vieringen-vrede-welkom-wereld-
zoek meer

rouwen
rustig
vrolijk
wereld

Bijbel - verhalen OT
Bijbel - verhalen NT

Jaar Allerheiligen-SintMaartenNikolaas-advent-Kerstmis-
kerstcommercials-Veertigdagentijd-GoedeWeekPasen

van A tot Z conflicten-Damiaan-Damiaanactie-geluk-grenzen van
het leven-hoop-kerken-liefde,verbondenheid-lucht-
moederdag-organisaties-personen-rouwen-
sacramenten-vuur-vrede-water-wereldgodsdiensten ...

40 bijbelliedjes ...
Kerstliedjes ...
Land in Zicht
Kinderen over ...
Zingen met meester ...
Theotalks ...
Filmportretten kinderen

overzicht
16/01/2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOki8Oezy3JvxWUNInQxKHl5


Meest bekeken op YouTube de voorbije dagen: 
video's over Damiaan alsook bij de wereldgodsdiensten.

Klik op het logo voor recente leermiddelen LBV op
KlasCement.

Het 'gebed van de week' beschikbaar voor februari

Een link werkt niet meer, je vindt een liedje of video niet meer
 op Yurls, druk op de help-knop en vul het formulier in.

KORT

Nog enkele weetjes.

Meestal volstaat het te klikken op

de illustratie of logo om naar de

website te gaan.

De nieuwste downloads al gezien ? En... heb je het 
wachtwoord ontdekt in deze nieuwsbrief ?

Lichtmis vieren?  Klik op de kaarsjes voor een rijk aanbod.

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.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/inspiratie-informatie/gebed-van-de-week-2019-2020
https://rkgnieuws.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.gezinspastoraal.be/page/lichtmis/
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/contact

