
  

Bib aan zet: voorleesplezier 2 

Virtuele wereld: wij gaan op berenjacht  

Sport & beweging: berenjacht in de buurt    

Natuur: beren kijken  

Crea: berenkunst op je bord      

Avondeten       

  

Bib aan zet: gedicht van de dag 

Schooltijd: voorleesplezier 1 

Spel: speel verstoppertje 

Warm hart actie: #berenjacht 

Lunchpauze      
   

Ik zag 2 beren broodjes smeren 

Maandag 

30 maart 

 

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 



   

 

BIB AAN ZET 

 
 

SCHOOLTIJD 

Luister, kijk en geniet van het verhaal De Grote Grijpmedan – Julia 

Donaldson. Een heerlijk spannend verhaal. Probeer na het luisteren het 

verhaal na te spelen met jouw knuffels.  

► Surf naar: youtu.be/0V1B_kQ1Ftc 

 

SPEL 

Wie niet weg is gezien… maar het kan ook anders. Verstop een knuffel, 

zoek je huisdier, verstop een snoepje of speel de Grote Grijpmedan.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM HART ACTIE 

Je hebt ze misschien al zien zitten voor een raam. De actie #berenjacht 

kwam overwaaien uit Australië. Het geeft kinderen iets leuk om naar uit te 

kijken tijdens een wandeling in de buurt. Kies dus jouw 

mooiste/leukste/grappigste beer en een goed zichtbaar plekje voor het raam. 

Jouw beer zal veel kinderen in de buurt blij maken. Je kan steeds een foto 

nemen van jouw beer aan het raam en delen met #berenjacht.  

 

BIB AAN ZET 

Luister, kijk en geniet van het verhaal: ‘We gaan op berenjacht – Michael 

Rosen’. Je kan dit verhaal ook met het hele gezin naspelen. Michael Rosen 

leert jou de ‘juiste’ bewegingen. Het filmpje is Engelstalig, maar mama of 

papa kunnen eventueel helpen als je het heel lief vraagt?! 

► Surf naar: youtu.be/Uh8ohWu09Lk 

► Surf naar: youtu.be/0gyI6ykDwds  

 

VIRTUELE WERELD 

Een app gebaseerd op het boek ‘We gaan op berenjacht’. De app zit 

boordevol activiteiten: kunstwerken maken, eigen verhalen verzinnen, 

berenspelletjes… Deze app is ontworpen door de uitgeverij GOTTMER en 

is beschikbaar via iTunes (€2.99) 

 

SPORT & BEWEGING 

Ga op wandel en zoek de beren in je buurt. Je kan ze zien zitten aan de 

ramen van de huizen in je straat of in de buurt. Ook de bib en andere 

diensten doen mee! Je kan ook voor je op stap gaat een blaadje maken met 

soorten beren die je wil vinden: 1 dikke, 1 kleine, 1 pandabeer, 1 beer met 

kleren aan… 

► Surf naar: lochristi.be/nieuwsdetail/2493/op-berenjacht 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Uh8ohWu09Lk
https://www.lochristi.be/nieuwsdetail/2493/op-berenjacht


 

 

 

 

NATUUR 

Zin om nu echte beren te spotten? Kijk je ogen uit op deze live webcam. 

► Surf naar: explore.org/livecams/three-bears 

Zin om ook andere dieren te zien? Voor dierenfimpjes kan je terecht op het 

Youtube-kanaal van de ZOO Antwerpen of ZOO Plankendael. 

► Surf naar: youtube.com/user/ZOOantwerpen 

► Surf naar: youtube.com/channel/UCHJPyFtpqeSwIo04kSAPvQA 

 

CREA 

Niets leuker dan een beer op je bord. Ida Skivenes maakt al jaren kunst op haar 

bord. Pannenkoekjes, koekjes bakken of een boterham alles kan. Ida heeft ook 

al een boek ik in de bib met meer ideeën: Kunst op je bord. 

 
► Surf naar: www.instagram.com/idafrosk/  
► Surf naar: www.idafrosk.com 
 

DESSERT 

Zing met z’n allen!  

 
©Jan Jutte 

https://explore.org/livecams/three-bears
http://www.youtube.com/user/ZOOantwerpen
http://www.youtube.com/channel/UCHJPyFtpqeSwIo04kSAPvQA

