
  

Bib aan zet: mysterieus leesmoment  

Natuuruur: natuurkunstwerk 

Spel: bevroren schoen      

Cultuuruur: museum at home 

Crea: kleurplaat Kathleen Amant  

Avondeten       

  

Schooltijd: bewegend leren    

Sport & beweging: Biba en Loeba   

Virtuele wereld: vier op een rij    

Lunchpauze      

   

Huishoudhulp  

Vrijdag  

27 maart 

 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 



 

  

 

 

SCHOOLTIJD 

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

niet ontvangen, dan hebben wij er enkele voor jou voorzien, namelijk bewegend leren.  

► Surf naar: www.facebook.com/kinderkinesiologie/videos/1363217783881059/ 

 

SPORT & BEWEGING 

Kan jouw kleuter ook niet meer blijven stilzitten? Beweeg dan mee met Biba en Loeba! 

Vandaag worden we trekpoppen en surfplanken!  

► Surf naar: www.ketnet.be/kijken/biba-loeba/surfplank-en-trekpop  

 

VIRTUELE WERELD 

Speel vier op een rij op je computer.  

► Surf naar: www.computermeester.be/ontspanning/vier-op-een-rij.htm 

 

BIB AAN ZET 

Ga eens met je boek en een zaklamp in een doos lezen, dat wordt spannend! 

 

NATUURUUR 

Verzamel allemaal natuurvondsten en maak een mooi kunstwerk. Inspiratie nodig? 

►Surf naar: www.facebook.com/NatuurTalentOverijse/posts/627264144506704 

 

SPEL 

Speel bevroren schoen! Iedereen zet zijn schoen op zijn hoofd en loopt er mee rond. 

Als de schoen valt, moet je stokstijf blijven staan totdat iemand anders je schoen terug 

op je hoofd heeft gezet. Let op! Je mag je schoenen niet vasthouden met je handen! 

Heb je broers of zussen, laat hen dan zeker meespelen. 
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CULTUURUUR 

Wandel je mee door het Museum voor Natuurwetenschappen? Wandel in streetview 

door de zalen van het museum! Typ in de zoekbalk Museum voor 

Natuurwetenschappen, zij bieden 5 tentoonstellingen aan. Kijk zeker eens naar de 

Iguanodons van Bernissart en dompel je onder in de wereld van de dino’s! 

►Surf naar: artsandculture.google.com  

 

CREA 

Ben jij grote fan van Anna, Heksje Mimi, Milan en Lou? Dan kan jij je te pletter kleuren 

met deze kleurplaten! Steek ze daarna zeker in de brievenbus van je buur, van een 

vriend… 

►Surf naar: www.amant.be/gratisdownloads 

 

DESSERT 

Help mama, papa, broer en/ of zus met klusjes in het huis. Vandaag gaan we helpen 

met sokken sorteren en vouwen!  
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