
  

Bib aan zet: voorleesuurtje  

Warm hart actie: tekening voor de buren 

Spel: parcourtje       

Muziekuur: recyclageorkest 

Crea: pimp mama’s of papa’s bureau   

Avondeten       

  

Schooltijd: plak het alfabet  

Sport & beweging: rij je eerste koers   

Virtuele wereld: maak je eigen nieuwsbericht 

Lunchpauze      

   

Verwensalon 

Woensdag 
8 april 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 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 Plak het alfabet. Schrijf op een blad papier alle 
letters van het alfabet. Ga nu op zoek in kranten en tijdschriften naar 
letters en plak deze op de juiste letter op het blad. 
 
SPORT & BEWEGING 
Zet de zijwieltjes van de fiets elk in een schoen of op een verhoogje 
zodat het achterwiel niet op de grond staat. Hierdoor kan je ter plekke 
blijven fietsen. Zet op de tv of laptop een koers op en rij mee met de 
echte wielrenners, slaag je er in hun te verslaan?  
►  Surf naar: 
www.facebook.com/TheTracyEffect/videos/10156851800745143/  
 
VIRTUELE WERELD 
Maak je eigen nieuwsbericht. Ga op zoek naar zaken die rondom jou 
gebeuren. Heeft je zus iets laten vallen? Moet het thuis stil zijn omdat 
mama of papa aan het werken is? Heeft de kat weer in de zetel liggen 
nietsdoen? Wat vind je terug in de krant?... Schrijf het allemaal op en 
presenteer het. Let hierbij ook goed op de achtergrond en je inkleding.  
 
BIB AAN ZET 
Voorleesuurtje voor de kleinsten. Op onderstaande site vind je heel 
wat leuke boekjes terug voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. De thema’s 
zijn heel uiteenlopend, voor elk wat wils dus. 
► Surf naar: www.wepboek.nl/kindersite 
 
 

 

Aanraders:  
Nippertje: ► Surf naar: 
www.wepboek.nl/product/nippertje/?kind 
De grote tuinreis: ► Surf naar: 
www.wepboek.nl/product/de-grote-treinreis/?kind 
 
WARM HART ACTIE 
Schrijf een brief, maak een tekening of iets anders creatief 
en bezorg het aan jouw buur.  
 



 

 

 

 

 
SPEL 
Bouw jouw living om tot een echt obstakelparcour. Kruip onder 
de tafel, over de stoel, langs de blokken en kruip over de kast. 
Of kan jij het nog zotter bedenken? Of maak gebruik van 
verschillende soorten materialen en maak zo je eigen blote 
voetenpad. 
►Surf naar: 
www.facebook.com/nora.wit/videos/10157109630067374/  
►Surf naar: 
www.facebook.com/kylie.garvey.3/videos/3930064572933  
 
MUZIEKUUR 
vandaag gaan we muziek maken zonder instrumenten, of toch 
zonder de typische instrumenten. Je verzamelt allerlei afval 
zoals legen flessen, karton, dozen, glazen potten,… en begint 
er op te slaan om muziek te maken. Eerst kan je alle geluiden 
eens testen en daarna proberen een liedje te spelen, of maak 
je eigen melodietje. 
 
CREA 
Mama en papa moeten veel thuiswerken, maar hun bureau ziet 
er maar een beetje saai uit. Het is aan jou om deze bureau 
helemaal te fleuren. Maak tekeningen, schilderijen, kettingen, 
kunstwerkjes,… om deze aangenamer te maken. Versier de 
stoel, de computer, de telefoon en zoveel meer. Let op: je mag 
hen wel niet storen tijdens het versieren, zij moeten kunnen 
verder werken. 
 

ONTSPANNING 
Zet wat rustige muziek op en zoek een rustige plaats. Het is tijd 
om wat te snoezelen en je eigen verwensalon te openen. Geef 
je ouders of broer of zus een echte verwenbeurt: masseer hen, 
was hun gezicht, kam hun haren, ga met een penseel over hun 
gezicht… Wedden dat ze er veel deugd van gaan hebben? 

 


