
 

  

Schooltijd        

Bib aan zet: rijbewijs    

Virtuele wereld: De Slimste Mens      

Schooltijd        

Lunchpauze       

 12u - 13u 

Schooltijd        

Sport en beweging: Zombies, Run!    

Cultuuruur: Nutella lipstick   

Warm hart actie: pannenkoeken   

Huis elf Dobby: kleine taakjes     

Avondeten      

     

Vrijdag  

24 april   

1 april 

 

Relax and chill        

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLTIJD 

Jouw school zal nieuwe leerstof voorzien via het preteaching principe. Preteaching!? 

Wat is dat voor monster!? Aan wat kan ik mij verwachten? Jouw leerkrachten zullen 

jou essentiële leerstof vanop afstand aanbieden. Van zodra de lessen terug in de klas 

doorgaan, zullen ze hier nog even op terug komen en kunnen ze vlotter tot de kern 

van de leerstof komen. Zorg dat je tijdens deze afstandlessen in een rustige omgeving 

zit zodat je goed kan focussen. Succes! 

 

BIB AAN ZET 

Heb je je rijbewijs voor de bromfiets of autorijbewijs nog niet behaald? Dan is het nu 

het ideale moment om wat te leren! De theorieboeken vind je bij de bib, en je kunt 

alvast aan de slag. Zo kan je na de corona-lockdown direct gaan voor je theoretisch 

rijexamen. Oefenen kan je ook online, zo kan je eens testen hoeveel punten je zou 

behalen.  

► Surf naar: mijnrijbewijs.eu/proefexamen?type=rijbewijsb 

 

VIRTUELE WERELD 

Los de vragen op samen met je ouders, en of zus/broer. Wie is bij jullie de Slimste 

Mens in huis?  

► Surf naar: vier.be/video/de-slimste-mens-ter-wereld/quiz-mee-erik-presenteert-de-

slimste-mens-van-het-huis-vanuit-zijn-eigen-kot 

 

SPORT EN BEWEGING 

Sporten is voor iedereen goed en gezond. Met het mooie weer dat er aankomt is het 

dus eigenlijk ideaal om te lopen! Lopen kan al snel wat saai zijn en dus koppelen wij 

er iets leuks aan... Download de ‘Zombies, Run!’- app en bereid je voor op een zombie-

apocalypse. Echt hard lopen doen de zombies wel niet, maar ze kunnen zomaar uit 

een portiek of achter een straathoek tevoorschijn komen om je  

de stuipen op het lijf te jagen. Een goede conditie is dus essentieel.  

Ga maar op verkenning in de buurt, maar let op voor de zombies! 

 

https://mijnrijbewijs.eu/proefexamen?type=rijbewijsb
https://www.vier.be/video/de-slimste-mens-ter-wereld/quiz-mee-erik-presenteert-de-slimste-mens-van-het-huis-vanuit-zijn-eigen-kot
https://www.vier.be/video/de-slimste-mens-ter-wereld/quiz-mee-erik-presenteert-de-slimste-mens-van-het-huis-vanuit-zijn-eigen-kot


 

 

 

 

 

 

 

CULTUURUUR 

Maak deze super leuke Nutella lipstick! Klinkt lekker toch? 

► Surf naar: elle.be/nl/176295-diy-nutella-balsem-en-lipstick.html 

 

WARM HART ACTIE 

Neem wat tijd om super lekkere pannenkoeken te bakken. Maak ze niet enkel en 

alleen voor jezelf, maar maak er enkele extra en deel deze met je lieve buren. Ze 

zullen dit zeker appreciëren! Zo maak je niet alleen jezelf gelukkig, maar ook anderen.  

 

HUIS ELF DOBBY 

Help je mama eens met de vaatwas te legen of help je papa eens met het gras af te 

maaien, … En oh ja, de lege flessen moeten waarschijnlijk nog naar de glascontainer! 

Je ouders zullen je enorm dankbaar zijn.  

 

 

RELAX AND CHILL 

Laat je badje vollopen, en neem een heerlijk, ontspannend bad! Steek wat kaarsjes 

aan, zet rustige muziek op, ... en word helemaal zen. Voor wie het niet gewoon is om 

chill in bad te zitten, zet je laptop bij je en bekijk een aflevering van je favoriete serie. 

Pas wel op voor je laptop dat hij niet in het water valt! Zet hem dus zeker niet op de 

rand, maar op een veilige afstand! 

 

https://www.elle.be/nl/176295-diy-nutella-balsem-en-lipstick.html

