
 

  

Sport & beweging: kamp Waes week 3  

Schooltijd     

Crea: Graffiti vzw 

Schooltijd        

Lunchpauze       

 12u - 13u 

Bib aan zet: Franse literatuur 

Schooltijd     

Huis elf Dobby: cupsong met potjeskast  

Schooltijd  

Sport & beweging: pantyhose bowling   

Avondeten      

Cultuuruur: maak je eigen stamboom  

Donderdag 

9 april 

 

Alles kan beter  

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 

19u – 20u 

 



 

  

 

 

 

SPORT & BEWEGING 

Vorige weken ook gestart met de trainingschema’s van kamp Waes? Ook deze week 

volhouden hé! Veel succes! Niet gestart? Zeker doen, het geeft je conditie een extra 

boost!  

► Surf naar: een.be/kamp-waes/trainingsschema-week-3 

  

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 

Volg online de videoworkshop met Graffiti vzw en leer hoe je zelf stencilartist wordt. 

► Surf naar: facebook.com/events/2447123405577532/ 

 

BIB AAN ZET 

Een uitdaging vandaag: een boek in het Frans lezen. Je schaaft er je Frans mee bij 

én je leest, dubbele win dus! De keuze is zeer ruim: filosofie, klassiekers uit de 20e 

eeuw, en zoveel meer. Frans niet helemaal je ding maar je wilt toch in een andere taal 

lezen? Er zijn ook Engelstalige boeken op terug te vinden, voor elk wat wils dus. 

► Surf naar:  beq.ebooksgratuits.com/ 
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HUIS ELF DOBBY 

Elke huis heeft wel een kast vol potjes die moeilijk dicht gaat. Tijd om 
deze eens tte ordenen en goed te zetten. Omdat dit best saai is, gaan we 
dit combineren met iets leuks: de cupsong leren! Haal alles eruit en 
probeer met elk potje of beker deze cupsong te spelen. Lukt het jou? Dan 
mag dit potje terug in de kast. Tegen het einde ben jij volledig expert in 
de cupsong. 
► Surf naar: nl.wikihow.com/De-Cup-song-doen  
 

SPORT & BEWEGING 

Ga op zoek naar enkele plastieke flessen en plaats deze op een rij met 

een meter tussen. Zoek daarna een (kapotte) panty en een tennisbal. 

Steek de bal in de panty en zet de panty op je hoofd. Probeer nu de 

flessen omver te werpen met de bal. 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=vRGymFX38Wg  

 

CULTUUR 

Maak je eigen stamboom. Begin bij jezelf en je broers en zussen en 

probeer zover mogelijk terug te gaan in de tijd. Gebruik de oude 

fotoboeken van je ouders of grootouders om je hierbij te helpen. Dit kan 

je doen door middel van een boomstructuur, een organigram, door 

gebruik van namen of foto’s. Vraag gerust informatie aan je ouders, zij 

zullen het leuk vinden om je allerlei verhalen te vertellen hierover.  

 

CHOCOPASTA CHALLENGE  

Doe mee met de chocopasta challenge van jeugdhuis Lodejo! Smeer een 

boterham met choco en plak hem op iemands gezicht! Hoelang blijft de 

boterham plakken? Zet het filmpje op sociale media met vermelding van 

#jeugdhuislodejo en/of #chocopastachallenge. 

#langsteplakkerwinteenpintje(ofcola) 

► Surf naar: facebook.com/Lodejo/ 

 

ALLES KAN BETER 

Zin om een goed die lachspieren te gebruiken?  

Dan is dit programma zeker iets voor jou.  

Een geniaal programma met het uitgangspunt: Alles kan beter.  

Ze nemen dagelijkse nieuwsberichten onder loop  

en kijken of deze effectief beter kunnen. 

► Surf naar: www.dailymotion.com/video/x6f87du  
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