
 

 
Deze dagindeling is een suggestie. Het spreekt voor zich dat je dit aanpast aan je 
persoonlijke gezinssituatie. Het gaat om de invulling van de tijd, niet om het afwerken 
van alle meegegeven inoefentaken. Nieuwe leerstof is voor later…  
 

 
Als afsluiting van de dag hebben een aantal meesters en juffen een tekstje voor het 
slapengaan voor je opgenomen. Je vindt deze slaapwelfilmpje op 
https://www.demozaiekkessello.be/berichten/slaapwelfilmpjes   
 
Morgen is een nieuwe dag.  
 
Team MOZAÏEK 

 

VOORSTEL DAGINDELING 

 
BLOK 1  
 
1e + 2e lj  
09.00 – 09.45 
 
3e + 4e lj 
09.00 – 10.00 
 
5e + 6e lj 
09.00 – 10.30 
 
(Schap en hou 
enkel over wat 
voor jouw 
leerjaar van 
toepassing is.) 

 
VOLG DE INFO OP ONZE LEERJAARSITE! 
Dit deel van de dag is een goed moment om de taken te maken die je van mij 
hebt meegekregen. Het vak kies je zelf, maar zorg voor een goede verdeling 
over de week. Heb je nood aan meer materiaal, stuur dan een mailtje naar:  
voornaam.familienaam@lagereschoolblauwput.be (aan te passen) 
 
Ook als er dingen onduidelijk zijn, mag je me dat vragen. Elke dag tussen 
09.00  en 10.00 ben ik online en kun je me via mail vragen stellen.  
Lukt het je niet om dat via mail te doen, dan  bel ik je tussen 10.00 u. en 11.00 
u. even op om eventuele vragen te beantwoorden en samen met jou de 
daginstructie te overlopen. Extra materiaal kan via de post opgestuurd worden.  
 
Rond blok 1 af met KWARTIERMAKERS. Lees een kwartiertje in je favoriete boek, 
tijdschrift, strip… Zoek een originele plaats om dit te doen en stuur me een 
selfie.  
 

 
BLOK 2  
 
1e + 2e lj   
11.00 – 11.20 
 
3e, 4e, 5e, 6e lj 
11.00 – 11.40 

 
Dit deel is ideaal voor bewegingsopdrachten. Op de website van de school kun 
je hiervoor vanaf maandag 23 maart elke dag nieuwe instructiefilmpjes vinden.  
 
https://www.demozaiekkessello.be/berichten/let’s-move-at-home    
 
Foto’s van je dagelijkse workout mag je me zeker ook mailen. 

 
BLOK 3  
 
1e + 2e lj  
13.30 – 13.50 
 
3e, 4e, 5e, 6e lj 
13.30 – 14.15 
 

 
Neem een kijkje op… (aan te passen per leerjaar indien gewenst) 
 
MAANDAG  Bingel     https://www.bingel.be/bingel/  
DINSDAG  Kweetet   https://www.kweetet.be/  
DONDERDAG  Computermeester https://www.computermeester.be/ 
VRIJDAG   Future nl  https://futurenl.org/hulplijn/  
 

 
BLOK 4  
 
1e + 2e lj   
14.45 – 15.00 
 
3e, 4e, 5e, 6e lj 
14.45 – 15.15 
 

 
Tijd voor de dagelijkse MOZA-TIP. Kijk snel op 
https://www.demozaiekkessello.be/berichten/mozas-stay-at-home-tips  
 


