
  

Bib aan zet: Yetili verteld 

Spel: schoenenpetanque  

Crea: knutselen met zoutdeeg      

Cultuuruur: theater bij je thuis  

Avondeten       

  

Schooltijd: al tekenend leren schrijven   

Sport & beweging: swingpaleis   

Virtuele wereld: spelen met Kaatje, Victor en Kamiel  

Lunchpauze       

  

Bonuspuntjes sprokkelen   

Blijf in uw kot kinderdisco  

Vrijdag   
3 april 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 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 al tekent leren 
schrijven.  
► Surf naar: bit.ly/2JvyLL6  

SPORT & BEWEGING 
Heb jij een kleuter die graag swingt en danst? Dan hebben wij het ideale tijdverdrijf: een 
digitale dansles op kleutermaat, in samenwerking met Dansschool Dance-Revolution. 
Zet de tafels en stoelen maar aan de kant en shaken maar!   
► Surf naar: www.youtube.com/watch?v=gSDaoWY3NqM  
 
VIRTUELE WERELD                 
Ontdek samen met Kaatje, Kamiel en Victor de virtuele wereld! Help je hen mee?  
► Surf naar: kaatje.ketnet.be/html/Computerspel 
► Surf naar: kaatje.ketnet.be/html/TellenMetViktor 
► Surf naar: kaatje.ketnet.be/html/Verhalenboek 
 
BIB AAN ZET 
Yetili leest graag verhaaltjes voor in de boekenwinkel, kijk je mee?  
► Surf naar: www.ketnet.be/kijken/yetili-vertelt  
onze favoriet: ► Surf naar: www.ketnet.be/kijken/yetili-vertelt/aflevering-23 
 
SPEL 
Verzamel enkele schoenen, zet een wasmand op een veilige plaats en probeer zo veel 
mogelijk schoenen in de wasmand te werpen met je voet.  
Variant: Zet meerdere wasmanden/ emmers op verschillende afstanden en geef elke 
emmer een aantal punten. Hoeveel punten heb je bijeengesprokkeld op het einde van 
de rit?  

 

 
 

 
 
  
 
 

  
 
 



 

 
 
 

 
CULTUURUUR 
Als wij niet naar het theater kunnen, dan komt het theater toch gewoon naar ons thuis! 
Nestel je gezellig in de zetel en kijken maar!  
► Surf naar: www.podiumaanhuis.be/video/bambole 
 
CREA  
Zoutdeeg is supermakkelijk te maken en je kan er allerlei zaken mee knutselen. Veel 
knutselplezier!  
► Surf naar: bit.ly/2X5SdGh  
 
 
 
 
 
DESSERT 
Mama, papa, broer en/ of zus heeft overal papiertjes (bonuspunten) verstopt. Het is 
aan jou om deze te zoeken en op je spaarkaart te kleven. Als je spaarkaart vol is krijg 
je een beloning! De bonuspunten kunnen op de gekste plaatsen liggen: tussen een 
huiswerk blaadje, speelgoed, ondergoed, tussen WC-papier, boeken, ontbijtgranen... 
Zoeken maar!  
 
DESSERT 
Waar is dat feestje? In mijn living! Swing mee op de muziek van dj's Dieter en Stijn 
vanuit je living.  
► Surf naar: www.facebook.com/events/1632187480274854/ 
 
  
 
 

 
 
  

  
 


