KJV2021
Digitale kennismakingsbijeenkomst GROEP 3
wo 28/10/2020 ~ 18.30 – 19.30 uur
VOORAF:
- Link Teams mailen naar alle juryleden
- Benodigdheden mailen naar alle juryleden
MATERIAAL:
- Blanco blad papier
- Stift(en) donkere tinten van lievelingskleuren
- Glas met lekker drankje om te toosten op een gelukkig nieuw leesjaar (niet vooraf mailen
om verrassingseffect te behouden)

1. Start (10 min. vooraleer iedereen geïnstalleerd was: geluid af, camera aan, enz.)
De juryleden melden zich aan in de lobby van Teams via de link die ze kregen via mail.
Begeleider geeft hen toegang en verwelkomt iedereen.
Wanneer iedereen aanwezig is overloopt de begeleider enkel afspraken: micro afzetten, gebruik
handje, …

2. Activiteit
Dag …, Hallo! Ik ben … … (5 min.)
Om iets meer van elkaar te weten te komen, gaat begeleider de juryleden een voor een begroeten. Het genoemde jurylid
antwoord terug door een bijvoeglijk naamwoord voor zijn/haar eigennaam te zetten.
Voorbeeld:
Dag Ann!
Hallo! Ik ben wandelende Ann.
De begeleider legt het concept uit, waarna de juryleden even de tijd krijgen om een bijvoeglijk naamwoord te
bedenken. Na een poosje telt de begeleider af van 3 naar 1. Dan start de kennismakingsronde.

Nieuwsgierig hart (30 min.)
De begeleider toont het blanco blad en vertelt dat ze er buiten beeld iets op gaat tekenen.
De begeleider toont het blad mét hart en geeft de opdracht aan de juryleden om dit ook te
doen.
De begeleider tekent buiten beeld een zestal lijnen in hart, toont dit in beeld en vraagt aan de
juryleden hetzelfde te doen.
De begeleider stelt zes vragen, de juryleden schrijven het antwoord telkens in een vak in het
hart. De antwoorden worden telkens kort besproken.
Vragen:
- Welk snoep eet jij het liefst?
Antwoord: De begeleider zegt en toont haar antwoord. Juryleden die hetzelfde antwoord
hebben, tonen hun hart voor de camera. Begeleider stelt vraag aan een jurylid. Jurylid
antwoordt, juryleden met eenzelfde antwoord tonen hun hart voor de camera enz.
Begeleider geeft feedback.
- Waar lees jij het liefst?
Antwoord: Zelfde als bij snoep.
- Welk huisdier heb je of wat is jouw lievelingsdier?
Antwoord: Zelfde als bij snoep en leesplek.
- Welk is jouw favoriete boek?
Antwoord: Begeleider zegt in onwillekeurige volgorde een naam. Juryleden antwoorden om
de beurt.
- Hoeveel broers en zussen heb je?
Antwoord: Begeleider telt van 1 naar 6. Bij het juiste getal tonen de juryleden hun hart
voor de camera.
- Welk KJV-boek is volgens jou het best op basis van de cover?
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De begeleider deelt haar scherm, zodat de juryleden de covers zien. De begeleider noemt
alle titels.
Antwoord: Begeleider zegt in onwillekeurige volgorde een naam. Juryleden antwoorden om
de beurt.

Toosten op een gelukkig nieuw leesjaar (5 min.)
De begeleider geeft aan de juryleden de juryleden de opdracht om een lekker glaasje drinken te
gaan halen om te toosten op het nieuwe leesjaar.
Als iedereen terug is, zetten alle juryleden hun micro aan en tellen we samen af van 10 naar 1
en roepen “Gelukkig Nieuw Leesjaar!” en toosten met onze glazen naar de camera. Nog even
samen nippen van ons drankje en afscheid nemen.
Wie nog vragen heeft kan even blijven hangen.
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