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COMPLIMENT
VOOR JOU

Op deze Complimentendag verdien jij

meerdere complimentjes, maar eentje in

het bijzonder omdat je opnieuw even de

tijd neemt om deze nieuwsbrief te lezen !

                                                                

                                                                     Luc

VEERTIGDAGENTIJD

In de vorige nieuwsbrief kreeg je reeds

een ruim aanbod aan uitgewerkte

materialen en links.

Maar de link ontbrak naar één van mijn

favoriete sites: de pastorale werking

van de Arkorum-scholengroep.

https://www.geloventhuis.be/
https://pastoraal.arkorum.be/
https://www.dropbox.com/sh/rrrswn7g6rs0j6p/AABJFBWNDBFunh6KidKEm5Rxa/RKG-NIEUWSBRIEF20022020.pdf?dl=0


NIEUWSBRIEVEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op de enveloppe om de nieuwsbrieven

te openen !

WACHTWOORD

 

Bij sommige downloads tref je een

sleuteltje aan.

Het wachtwoord om deze documenten te

ontsluiten vinden abonnees in de inleiding

van deze nieuwsbrief.

 

Deze downloads zijn bedoeld voor 

persoonlijk (klas)gebruik, dus niet om te

publiceren !

 

KERKNET-
ACADEMIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Kerknet-academie vind je onder

andere puzzels, quizzen,  ... 

Interessant leerplezier voor jezelf en

inspiratie om zelf klas-oefeningen te maken.

NIEUWE  LIJSTEN
OP YOUTUBE

 

Thomas, Leuven

Bijbelin1000sec.

Gezinspastoraal

liedjes 'compliment''

video's 'engagement'

liedjes 'wereld''

video's 
'bewogen... in beweging''

Delen doet goed

https://www.youtube.com/watch?v=ym52h6OTdoY
https://mailchi.mp/7c5e9185e46f/bijbel-in-1000-seconden-30-april-820609?e=ecabc25a90
https://cdn.flxml.eu/r-6b76d96d22cbe16c6ab7d8346725ed71
https://www.kuleuven.be/thomas/nieuwsbrief/20200301/
https://www.youtube.com/channel/UCw_4Jokm31jq1QkeTnsuI1w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOmBCtkDKzmuqkm9fBJoGAzv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOnGV3bMILLuq7RZgK5SutV0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOmVKVsywwj8jnRH9BovQ0bj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOlbWJhuBjM3XPPIWTHBtETI
https://www.kerknet.be/organisatie/kerknet-academie


VREUGDE

Volgend schooljaar wordt gewerkt rond het

thema 'vreugde'. En jullie kunnen jullie

vreugde delen! Hoe, dat lees je onder de

fotocollage.

                                                                

 

Op deze verzamel-pagina breng ik  citaten, foto's, video's en meer samen.

Maar jullie kunnen ook zaken toevoegen. Dubbelklik op een lege plek op die pagina en voeg

toe: een idee, een link, een foto, ... !

Let wel: wat je toevoegt is niet onmiddellijk zichtbaar voor iedereen, maar dient eerst nog 

bevestigd voor publicatie.

                                                                

https://padlet.com/godsdienstklas/vreugde


Meest bekeken op YouTube de voorbije dagen: 
de liedjes voor vieringen en  liedjes bij de anti-pestweek.

De meest recente leermiddelen levensbeschouwing ...
klik op dit logo van KlasCement.

Wil je iets vertellen over Franciscus, over dierendag, ...
hier vind je een interessante link.

De leukste, mooiste en meest ontroerende items op het
prikbord in de voorbije maand gemist? Klik op logo.

KORT

Tot slot nog enkele linkjes en weetjes.

Meestal volstaat het te klikken op de illustratie of logo om naar de website te gaan.

21 maart:
Internationale Dag tegen Racisme.

Virtueel een bezoekje brengen aan een kerk ....
klik op het torentje en bezoek de Brugse kathedraal.

Voor een stevig dossier over Paulus,
scroll eens door de meest recente nieuwsbrief van Thomas.

https://padlet.com/godsdienstklas/prikbord
https://www.youtube.com/channel/UCw_4Jokm31jq1QkeTnsuI1w
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.franciscaansebeweging.nl/educatie/frapp
https://sint-salvatorskathedraal.netlify.com/
https://www.kuleuven.be/thomas/nieuwsbrief/20200301/

