
 
 

Woensdag  
1 april 

Schooltijd        

Crea: collages maken     

Virtuele wereld: 1 april - grappen   

Schooltijd       

Lunchpauze      

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Schooltijd      

Bib aan zet: een streepgedicht maken  

Sport & beweging: kamp Waes week 2  

Spel: vergeten gezelschapsspel  

Cultuur: spelen met het perspectief van foto’s  

Avondeten  

Schooltijd     

Lachen met foute vrienden, de film       

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.  
 
CREA 
Ook hopen oude tijdschriften en kranten liggen die anders toch maar de prullenbak 
in gaan? Maak er collages mee!  
► Surf naar: //bit.ly/2w5xOpE    
 
VIRTUELE WERELD 
Ga online op zoek naar een goede grap die je thuis kan uithalen, het is niet voor 
niets 1 april! Heb je er één gevonden? Lachen maar!  
► Surf naar: www.youtube.com/results?search_query=1+april+grappen+  
 
BIB AAN ZET 
Maak een streepgedicht: neem een krantenartikel, selecteer enkele woorden en 
doorstreep de rest. Zo krijg je een mooi gedicht. 
► Surf naar: www.nt2.nl/documenten/cahier_creatief_schrijven/nt2-cahier-
creatief_schrijven-werkblad_6.pdf 
 
SPORT & BEWEGING 
Vorige week ook gestart met de trainingschema’s van kamp Waes? Ook deze week 
volhouden hé! Veel succes! Niet gestart? Zeker doen, het geeft je conditie een 
extra boost! 
► Surf naar: www.een.be/kamp-waes/trainingsschema-week-2 
 

 
  

  
 



 

 
 
SPEL 
Haal een gezelschapsspel uit de kast waarvan het lang geleden is dat je het 
speelde! Ken je de spelregels nog? Veel plezier!  
 
CULTUUR  
Het is 1 april en dan kan alles! Zelfs krimpen of een reus worden. Neem een 
camera, enkele speelgoedfiguurtjes, een schoen, een appel… uit de kast en 
fotograferen maar!  
► Surf naar: bit.ly/3dH73bZ  
 
LACHEN MET FOUTE VRIENDEN, DE FILM 
4 vrienden gaan op reis en drijven elkaar tot het uiterste met gênante en 
absurde opdrachten. Lachen maar!  
► Surf naar: vtm.be/vtmgo/foute-vrienden-de-film~m6c515a73-04dc-4311-
a8e2-3f5f770816e5:  

 

 
 
 
 

 
 
  

  
 


