
  

Bib aan zet: voorlezen met de grootouders   

Cultuuruur: tekenfabriek at home 

Sport en beweging: natuurwandeling    

Crea: vlaggenlijn maken 

Sport: dansende dieren      

Avondeten       

  

Bib aan zet: boekentoren    

Schooltijd: kleurplaten   

Spel: learning through movement  

Warm hart actie: tekening voor de juf of meester  

Lunchpauze      
   

Doe spaghetti na! 

Donderdag 

2 april 

 

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 

Maak een boekentoren met al je boeken in huis. Hoe hoger, hoe beter! Als je heel veel 

boeken hebt dan kan je misschien zelfs een kasteel bouwen! 

 

SCHOOLTIJD  

We gaan tekenen! Ben je overdonderd door het keuze-aanbod? Onze favoriet is “geef 

de potten en vazen mooie plantjes en bloemen”! 

► Surf naar: sites.google.com/view/studiomarcel en kies een kleurplaat! 

 

SPEL                   

Samen met mama of papa! Neem een aantal gekleurde papieren of voorwerpen uit 

het huis in verschillende kleuren. Papa of mama duidt verschillende 

kleuren/voorwerpen in een bepaalde volgorde aan. De kleuter moet dat patroon 

onthouden en zelf nadoen zonder fouten te maken. Begin simpel en maak het steeds 

moeilijker.       

 

 

WARM HART ACTIE  

Het is ondertussen al even geen school meer,             

de leerkrachten zullen hun klassen ook wel missen!                

Stuur een tekening of foto op via e-mail of de post        

naar jouw juf/meester om te laten weten           

dat je ook aan hen denkt! 

 

BIB AAN ZET 

Laat je grootouders jouw favoriete verhaaltje            

voorlezen per telefoon of via Skype! 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

https://sites.google.com/view/studiomarcel


 

 

  CULTUURUUR  
Het Monsters Tekenspel: 
1. Zoek een dobbelsteen. 
2. Schrijf op 12 strookjes papier: 
- 3 lichaamsdelen 
- 3 gekke soorten huid, vacht, haar,… 
- 3 kleuren 
- 3 fijne activiteiten 
3. Gooi alle papiertjes in 4 apartje potjes en mix ze door elkaar. 
4. Gooi een dobbelsteen en trek uit het potje lichaamsdelen. 

Het aantal dat je rolt is het aantal lichaamsdelen dat je monster krijgt. 
5. Trek nu een papiertje huid/vacht, een papiertje kleur, en een activiteit. Bv. 

lang haar, geel, springen, … 
6. Je monsterlijk recept is nu klaar.  

Tekenen maar! Deel jouw monsterlijke creatie gerust met cultuur@lochristi.be 

 

SPORT EN BEWEGING 

Ga op wandel in je buurt met een mandje! Pluk zoveel mogelijk bloemen en neem 

leuke blaadjes mee. Verlies je geplukte schatten niet want je zal ze nog nodig hebben! 

 

CREA 

Verzamel al je geplukte bloemen en blaadjes. Neem een grote (liefst witte) doek en 

knip deze in grote stroken (groot genoeg om daarna vlagjes mee te maken).  

Zorg ervoor dat je je doek legt op een oppervlak dat tegen een stootje kan  

(bv. een houten plank/de oprit/…). Op de ene helft van de strook leg je je bloemen en 

blaadjes in leuke patronen, de andere helft laat je leeg.  

Plooi je strook in 2 (het bloemendeel vanonder, het witte deel vanboven). Nu mag je 

met een hamer de bloemen en blaadjes tot moes slaan, maar vergeet je oren niet te 

beschermen! Plooi daarna je strook weer open, laat even drogen en knip er daarna 

vlaggetjes uit. Hang de vlaggetjes aan een touw en je hebt je eigen vlaggenlijn!  

Wil je je creatie graag met iedereen delen?                 

Neem dan zeker een foto en stuur            

die door naar cultuur@lochristi.be! 
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SPORT EN BEWEGING 

Zet een leuk muziekje op en je kind gaat erop dansen. Dan vraag je hoe het zou zijn 

als, varkens, giraffen, olifanten… zouden dansen. Je doet niets voor. Laat de 

verbeelding maar de vrije loop! Wie weet komen er nog dierengeluiden bij! 

 

DOE SPAGHETTI NA! 

Is je kind overgekookt na een drukke dag? Dan is in slaap vallen niet gemakkelijk. Laat 

je kind in bed op zijn rug liggen. Dit is zijn opdracht: doe een pakje ongekookte 

spaghetti na. Adem in en span je lichaam helemaal op, van vingers tot tenen  

helemaal uitgestrekt. 

Adem dan langzaam uit, breng je armen weer naast je lichaam en ontspan helemaal: 

net slappe, gekookte spaghetti. Na 5 spaghettislierten: een ontspannen nachtrust als 

toetje. 
 

  
 


