
 

Dinsdag  

24 maart 

 

Schooltijd        

Warm hart actie: schrijf voor de rusthuisbewoners  

Virtuele wereld: epic kamerdesign    

Schooltijd       

Lunchpauze      

   

Schooltijd       

Bib aan zet: beluister het 1ste hoofdstuk van ‘What if it’s us’ 

Sport & beweging: actief tv kijken   

Spel: kaartspel met vrienden vanop afstand    

Schooltijd        

Avondeten        

Cultuuruur: museum at home!    

  

Netflix, chill & videocall         

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 

19u – 20u 

 



 

 

 

SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om te werken aan taken die je kreeg van school.  

Kreeg je geen taken? Herhaal dan zeker de leerstof die je het laatst zag in de les en 

maak oefeningen opnieuw.  

 

WARM HART ACTIE 

Schrijf (en kleur) voor de rusthuisbewoners zodat ook zij een duwtje in de rug krijgen 

tijdens deze moeilijke periode. 

► Surf naar: lochristi.be/nieuwsdetail/2481/schrijven-and-kleuren-voor-onze-

rusthuisbewoners 

 

VIRTUELE WERELD 

Maak via pinterest een board aan met allerlei leuke designideeën om jouw eigen 

kamer EPIC te maken. Voorwaarde: je moet het op dit moment kunnen uitvoeren.  

Na het opmaken van dit board ga je aan de slag met jouw pins. 

► Surf naar: www.pinterest.com of download de app op de tablet of gsm.  

 

BIB AAN ZET 

Epic reads (Engelstalig youtube kanaal) leest het eerste hoofdstuk voor uit populaire 

young adult boeken, in het Engels. Wij raden ‘What if it’s us’ aan om te beluisteren. 

Arhtur en Ben, 2 heel verschillende jongens die niet kunnen beslissen of het universum 

hen samen brengt, of juist weg duwt van elkaar. 

► Surf naar: 

  www.youtube.com/playlist?list=PLGTBqhN4e5ISQCabLjbxFjHLH_ifCOAaf 

  

SPORT & BEWEGING 

Ben jij verslaafd aan een bepaalde serie of film? Wil je jouw ouders tonen dat dit geen 

luie bezigheid is? Noteer op voorhand 5 opdrachtjes (enkele voorbeeldjes: elke keer 

de naam van een hoofdpersonage gebruikt wordt, doe je 5 burpees; telkens een draak 

in beeld verschijnt, ga je 3 keer pompen; telkens iemand doodgeschoten wordt, ga je 

zelf 5x op je rug gaan liggen en terug rechtstaan;…) en voer deze  

uit, terwijl je kijkt.  

Bingewatchen was nog nooit zo actief! 

 

 

 

 

 

  

  
 

https://www.lochristi.be/nieuwsdetail/2481/schrijven-and-kleuren-voor-onze-rusthuisbewoners
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http://www.pinterest.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLGTBqhN4e5ISQCabLjbxFjHLH_ifCOAaf


 

 

SPEL 

Ga op zoek naar een kaarstpel ( bv. UNO). Vraag aan jouw vrienden  

om hetzelfde te doen. Start een videogesprek en spreek af wie de  

scheidsrechter zal zijn. Iedereen neemt 7 kaarten - zonder te kijken - van zijn eigen 

stapel kaarten. De scheidsrechter draait ook 1 kaart (niet van zijn 7 kaarten) om het 

spel te starten. De scheidsrechter bepaalt de volgorde waarin er gespeeld wordt. Elk 

om beurt toont de speler op beeld welke kaart hij zal leggen of dat hij bij neemt als hij 

niet kan spelen. De eerste persoon die alle kaarten heeft uitgespeeld, is gewonnen. 

De scheidsrechter speelt zelf ook mee. 

 

CULTUUR  

Wandel je (virtueel) met ons mee door het Museum voor Natuurwetenschappen? 

Aangezien vele musea, alsook het Museum voor Natuurwetenschappen de deuren 

moeten sluiten, nemen ze je graag mee achter hun gesloten deuren. Wandel in 

streetview door de zalen van het museum!  

► Surf naar: www.artsandculture.google.com/ en typ in de zoekbalk: museum voor 

natuurwetenschappen. Zij bieden 5 online tentoonstellingen aan. Je kan een 360° toer 

doen en je laten verwonderen door hun prachtig gevulde zalen, of je kan specifiek 

kiezen voor bv. de Iguanodons van Bernissart.  

Je vindt trouwens nog heel wat andere musea op Google Arts & Culture! Hop, weg 

verveling!  

 

NETFLIX, CHILL & VIDEOCALL 

Maak popcorn met of zonder een speciaal smaakje. Bel je vrienden via messenger, 

whatsapp ... Kruip onder een dekentje en kijken samen naar één van volgende films 

(te bekijken via Netflix): 

 

• The boy who harnassed the wind 

• The pursuit of hapiness  

► Recept via: www.eatpurelove.nl/recepten/chocolade-popcorn-maken/  
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