
  

Vrijdag 
3 april 

Schooltijd        

Crea: handgebaar  

Virtuele wereld: Wii   

Schooltijd       

Lunchpauze      

Schooltijd       

Bib aan zet: bookselfie 

Sport & beweging: tutorial time   

Spel: DVD-domino   

Schooltijd        

Avondeten        

Cultuuruur: FOMU9080     

Phantom of the Opera       

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

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 
Tijd om onze creativiteit naar boven te laten komen. Iedereen tekende zijn handomtrek 
wel al eens op een blad, maar wat gebeurt er als we hier een 3D tekening van maken? 
Try it, share it and have fun!  
► Surf naar: nl.pinterest.com/pin/575264552372042745/ 
 
VIRTUELE WERELD 
Heb jij nog een Wii staan thuis? Haal die van onder het stof, sluit hem aan aan de TV 
en speel je te pletter! Wie is de beste bowler, tennisspeler of bokser? Vergeet ook de 
Nunchuk niet! Heb je thuis geen Wii, dan kan jij bowlen op een heel andere manier. 
► Surf naar www.spelletjes.nl/spellen/bowlen 
 
BIB AAN ZET 
Maak een bookselfie! Zoek een boek met een gezicht of dier op de cover. Hou deze 
voor je gezicht en kijk wat er gebeurd als je er een foto van neemt. Plaats je foto zeker 
op sociale media onder #bookselfie, zo vind je ook de selfies van anderen! 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

  
 



 

 
 
 
SPORT & BEWEGING 
Ben jij goed in dans of een andere sport? Stimuleer anderen door zelf een filmpje te 
maken waarbij je hen iets aanleert. Ga op zoek naar een hip liedje en maak zelf je 
dansje (of neem een dansje uit een videoclip, leer het jezelf aan en leer het dan aan 
anderen) of doe enkele trickshots en vertel dan je trucjes om deze tot een goed einde 
te brengen. Wil je anderen nog meer aanmoedigen om te bewegen? Vraag je kijkers 
om hun resultaat te delen of om hun trickshots ook te posten onder jouw filmpje!  
 
SPEL 
Heb jij nog veel DVD’s liggen thuis? Ja?! Geweldig, want vandaag spelen we domino, 
maar dan met DVD’s. Maak een zot parcours, film het en smijt het online, zodat ook 
wij van je creatie kunnen meegenieten! 
► Surf naar: www.youtube.com/watch?v=gMhNfysRmQw  
 
CULTUUR  
Geen tijd meer voor Fear Of Missing Out, maar tijd voor ons eigen Foto Museum! 
Wat is jouw klein geluk? Waar word jij in tijden van Corona gelukkig van? Neem een 
foto van je klein geluk en post dit op social media (Instagram en/of Facebook). Gebruik 
#Lochristi9080 #Cultuur9080 #FoMu9080. Zo maken wij ons eigen digitale 
fotomuseum vol kleine gelukjes! 
 
DESSERT 
Kan je niet genoeg krijgen van musicals en kijk je graag eens naar een klassieker? 
Kijk dan zeker eens naar de musical ‘Phantom of the Opera’! Hier al een tipje van de 
sluier: Als de opera verkocht wordt en het meisje Christine Daaé de hoofdrol krijgt in 
de opera, wordt het spook verliefd op haar. Christine komt hierdoor tussen twee vuren 
te staan, het spook en haar jeugdliefde Raoul. Hoe zal dit aflopen? 
► Surf naar: www.youtube.com/watch?v=mREzIBmOpBY  
 

 


