STAP WAT HEB JE NODIG?
1

1 kast
4 dozen voor midden- en bovenbouw
1 doos voor onderbouw

WAT DOE JE?
Sorteer de dozen per bouw.
Zet de pakketten bij de kast.
LET OP: pak EEN doos tegelijk uit!

GROUNDWORK (LADE 1 & 2):
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Start met de doos GROUNDWORK.
Deze doos verdeel je over de TWEE
bovenste lades.
Dit geldt voor de midden- en voor de
bovenbouw.

Haal het in plastic verpakte pakketje uit de
doos en maak dit open. Houd dit goed bij
elkaar.
De rechthoekige kaartjes met
‘GROUNDWORK’ er op in de daarvoor
bestemde uitsparing in de bovenste twee
lades doen.

HOE ZIET HET ERUIT?
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Lade 1: GROUNDWORK
Houten doosjes
Deksels houten doosjes

Haal de houten doosjes uit de doos.
Schuif de deksels in de doosjes. Deze
vind je in het bakje bij de variations
(kaarten).
Je herkent de deksels aan een afbeelding
of aan de titel/nummering achterop de
kaart. Bijvoorbeeld Ticket 1-13
Op de kaarten zonder afbeelding, staat
met tekst geschreven wat de kinderen
moeten doen.

2 lades GROUNDWORK

Er zijn gekleurde doosjes (word- en
picture boxes) en grijze doosjes
(grammar). Zet deze in verschillende
lades (eerste twee).
De volgorde van het neerzetten van de
doosjes maakt niet uit. Dit kan op kleur, op
alfabetische volgorde, of de word en
picture boxes bij elkaar.
De kleuren horen bij een thema: voor het
volledige thema-overzicht: zie handleiding.

De voor gestanste vellen met kaartjes
om in de doosjes te doen.

De vellen met kaartjes volgens
bijgeleverde instructie buigen en breken.
Sorteer de kaartjes op naam. Deze staat
op de achterkant.
Stop de kaartjes in de bijbehorende
doosjes. De naam correspondeert met de
naam op de deksel van het doosje.
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Kaarten (A6 formaat) met op de
achterkant de tekst: Variations
Houten bakje

Het houten bakje met variations (A6
kaarten) komt het meest rechts in de lade.
De losse houten latjes kun je gebruiken
om tussen de bakjes te zetten, zo ontstaat
er wat ruimte.
De lege kaartjes die je overhoudt na het
breken goed bewaren. Deze kun je
gebruiken als je een kaartje kwijt bent.

ABOUT ME (LADE 3):
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Pak de doos met de sticker ABOUT ME

Haal het in plastic verpakte pakketje uit de
doos en maak dit open. Houd dit goed bij
elkaar.
De rechthoekige kaartjes met ABOUT ME
er op in de daarvoor bestemde uitsparing
in de derde lade doen.
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Lade 3: ABOUT ME
Houten doosjes
Deksels houten doosjes
Vellen met kaartjes

Herhaal de stappen van de lade
GROUNDWORK.
Het houten bakje met explorations (A6
kaarten) komt het meest rechts in de lade.

AROUND ME (LADE 4):
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Pak de doos met de sticker AROUND
ME

Haal het in plastic verpakte pakketje uit de
doos en maak dit open. Houd dit goed bij
elkaar.
De rechthoekige kaartjes met AROUND
ME er op in de daarvoor bestemde
uitsparing in de vierde lade doen.

Lade 4: AROUND ME
Houten doosjes
Deksels houten doosjes
Vellen met kaartjes

Herhaal de stappen van de lade
GROUNDWORK.
Het houten bakje met explorations (A6
kaarten) komt het meest rechts in de lade.

THE WORLD AROUND ME (LADE 5):
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Pak de doos met de sticker THE
WORLD AROUND ME

Haal het in plastic verpakte pakketje uit de
doos en maak dit open. Houd dit goed bij
elkaar.
De rechthoekige kaartjes met THE
WORLD AROUND ME er op in de
daarvoor bestemde uitsparing in de vijfde
lade doen.
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Lade 5: THE WORLD AROUND ME
Houten doosjes
Deksels houten doosjes
Vellen met kaartjes

Herhaal de stappen van de lade
GROUNDWORK.
Het houten bakje met explorations (A6
kaarten) komen het meest rechts in de
lade.

