
   
 

 
 

 

 

       

 
 

       

     

  
  
  
    

 

 

 

  

Maandag  
6 april 

Schooltijd: knippen  

Sport & beweging: ringwerpen 

Virtuele wereld: Zappelin spelletjes     

Lunchpauze       

 12u - 13u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 

Bib aan zet: voorlezen uit Kleine August 

Muziekuur: gitaar maken 

Cultuuruur: KEIK 

Spel: schaduwfiguren 

Crea: letter versieren 

Avondeten  

In de maneschijn 

#paaseierenzoektocht9080 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

SCHOOLTIJD  
Gebruik deze tijd om opdrachtjes af te werken voor school. Heb je deze 
niet gekregen, dan hebben wij er voor jou voorzien. Neem enkele 
speelgoedjes uit de kast en leg ze verspreid op een blad papier. Verbind 
de spulletjes met elkaar door ertussen lijnen of stippen te tekenen. Je kan 
er ook cirkels rond tekenen.  
► Surf naar: nl.pinterest.com/pin/668010557209479216/  
 
SPORT & BEWEGING 
We gaan vandaag ringwerpen. Heb je zelf een ringwerpspel, dan kun je 
dat gebruiken. Heb je dat niet? Maak dan je eigen ringwerpspel met lege 
flessen opgevuld met water of zand. Maak ringen van kartonnen bordjes.  
Tip: je kunt de flessen en ringen dezelfde kleuren geven. De ring moet dan 
om de fles met dezelfde kleur. 
 
VIRTUELE WERELD 
Op de site van Zappelin kun je spelletjes spelen. Je kleuter kan een puzzel 
van koekiemonster maken, een K3-memory spelen of andere leuke 
spelletjes doen. 
► Surf naar: www.zappelin.nl/kinderspelletjes 
Koekiemonster puzzel: 
► Surf naar: www.zappelin.nl/koekiemonster/kinderspelletjes/puzzelen/8 
K3-memory:  
► Surf naar: www.zappelin.nl/k3/kinderspelletjes/memory/30 
 
BIB AAN ZET 
Luister op Youtube naar het boek ‘Kleine August’ dat wordt voorgelezen 
door Amke Rymenams. Zij heeft de tekeningen bij het boek gemaakt. 
Kleine August was is een bekroond boek door kinderen zelf, in de Kinder- 
en Jeugdjury (KJV).  
► Surf naar: www.youtube.com/watch?v=MBkg9nC9u8U 
 
 
MUZIEKUUR 
We maken onze eigen gitaar. Pak een cakevorm, een 
kleine pan, of een bakje en span daar een paar elastieken 
omheen. De gitaar is al af. Tokkelen maar! 
 



 
 
CULTUUR 
Online zijn verschillende theatervoorstellingen te bekijken. Kijk bijvoorbeeld 
eens naar de voorstelling ‘KEIK’ van theater 4Hoog & Blauwhuis. 
►Surf naar: www.podiumaanhuis.be/video/keik 
 
SPEL 
We gaan schaduwfiguren maken met stoepkrijt. Als het zonnetje schijnt, kun 
je je eigen schaduw zien op de grond. Vraag mama of papa deze te tekenen. 
Je kunt hem zelf helemaal inkleuren. Je kunt ook schaduwfiguren maken 
van je favoriete speelgoed op papier.  

 
CREA 
We gaan creatief zijn met letters. Knip de eerste letter van je naam groot uit 
een stuk karton. Omwikkel deze met verschillende kleuren restjes wol. Heb 
je dat niet? Dan kun je de letter ook versieren met gekleurd papier of 
inkleuren.   
 
ONTSPANNING 
Zingen maar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

#PAASEIERENZOEKTOCHT9080 
Ken je de berenjacht al? Velen plaatsen hierbij een 
knuffelbeer aan het raam. Kinderen kunnen dan een 
wandeling maken en ondertussen de beren spotten. 
Speelplein Joepla ging dan ook met dit idee aan de slag 
om hun paaseierenzoektocht in tijden van corona toch te 
laten doorgaan!  
►Surf naar: 
www.lochristi.be/nieuwsdetail/2502/paaseierenzoektocht9
080 


