
8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 

Schooltijd: Kleuren sorteren

Sport en beweging: Blote voeten parcour

Crea: Pasta!

Lunchpauze

Bib aan zet: Verzin je eigen verhaal

Warme hart actie: Post!

Spel: Reis rond de wereld

Muziekuur: Muzikaal tekenen

Crea: Stempelen met je huis

Avondeten

Slaapfeestje!

Dinsdag
21 april

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 

Schooltijd

Sport en beweging: Kussenfort

Crea: Caleidoscoop

Spel: Bowling

Lunchpauze

Schooltijd

Warm hart actie: Post!

Schooltijd

Crea: Pasta!

Wetenschap: Melk en kleurstof

Avondeten

Slaapfeestje

Dinsdag
21 april



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEUREN SORTEREN
Haal er een zakje M&M’s bij en 
plaats sorteerpotjes met de zelfde kleuren. Sorteer zo snel mogelijk
de M&M’s in het juiste potje. Eet ze nadien lekker op!

BLOTE VOETEN PARKOUR 
Maal je eigen blote voeten parkour binnen of buiten.S
Surf naar deze link om te weten hoe: 
      Surf naar: www.mamaliefde.nl/blog/zelf-blotevoetenpad-maken

PASTA!
Haal alle soorten pasta boven die bij jou in de keuken staan. Ga naar de onderstaande
link en ontdek wat je allemaal met pasta kan maken.

Surf naar: www.pinterest.com/tinehanssens/pasta/

VERZIN JE EIGEN VERHAAL
Laat je fantasie de vrije loop en verzin zelf een verhaal. Laat mama of papa 
dit verhaal opschrijven en maak er je eigen boekje van!

POST!
Maak mooie postkaarten voor de mensen die jij het liefst ziet en het meeste mist.
Stuur ze op met de post of maak er een wandeling van en 
steek ze zelf in de brievenbus.

REIS ROND DE WERELD
Probeer van de ene kamer naar de andere kamer te komen 
zonder de grond te raken, want de vloer is lava! 
Maak constructies en paden om niet op de grond te vallen.

KUSSENFORT
Maak met alle kussen en lakens die je in huis hebt, je eigen fort! 
Maak het gezellig met je knuffels en dekentjes. 

CALEIDOSCOOP
Gebruik de lege wc en keukenpapier rolletjes, en maak er een Caleidoscoop van.
Bekijk dit filmpje en je kan aan de slag! Tip: heb je geen spiegelkarton? Gebruik dan
zilverpapier uit de keuken.
      Surf naar: www.youtube.com/watch?v=yShrIOj34r0

BOWLING
Vul lege plastic flessen met water of zand. Plaats ze in een driehoek. 
Neem een bal in de hand en je kan beginnen. 

POST!
Maak mooie postkaarten voor de mensen die jij het liefst ziet en het meeste mist.
Stuur ze op met de post of maak er een wandeling van en 
steek ze zelf in de brievenbus.

SCHOOLTIJD
Gebruik deze tijd om te werken aan de opdrachten die je kreeg van school. 
Kreeg je geen taken? Herhaal dan zeker de leerstof die het laatst zag in de les 
en maak oefeningen opnieuw.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIEKAAL TEKENEN
Neem een groot stuk papier of karton, je potloden, stiften of verf. Zet een
vleugje muziek op en zet het goed luid. Op het ritme van de muziek maak je 
tekeningen op de blad. Benoem nadien je werk met de titel van het liedje. 

STEMPELEN MET JE HUIS
Wist je dat je met bijna alles kan stempelen? Verzamel uit de keuken, 
werkkoffer, garage, badkamer,... alles waarmee je denkt te kunnen stempelen.
Haal nadien de verf en je papier boven en stempelen maar!

SLAAPFEESTJE
Hou een slaapfeestje met al je knuffels. Vul je bed met alle knuffels die je hebt 
en maak het lekker gezellig.

PASTA!
Haal alle soorten pasta boven die bij jou in de keuken staan. Ga naar de onderstaande
link en ontdek wat je allemaal met pasta kan maken.

Surf naar: www.pinterest.com/tinehanssens/pasta/

SLAAPFEESTJE
Hou een slaapfeestje met al je knuffels. Vul je bed met alle knuffels die je hebt 
en maak het lekker gezellig.

MELK EN KLEURSTOF
Regenbogen maken met melk? Kan dat? Ja natuurlijk! Kijk snel hoe.
      Surf naar:  www:newscientist.nl/blogs/experiment-kleurexplosie-in-melk/


