
   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Donderdag 

30 april 

 
Schooltijd       

Sport en beweging: knikkeren en springtouwen   

Crea: tekenen, maar dan andersom     

Lunchpauze        

     

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Cultuuruur: liedjes van vroeger     

Spel en crea: knikkerbaan + moederdagcadeau   

Muziek: de vloer is lava!    

Virtuele wereld: spelletjes-computermeester   

Huis-elf Dobby: helpen koken     

Avondeten      

       

      

Lunchpauze       

 12u - 13u 

Glow-in-the-dark bowling  

Miniconcert van #LikeMe! 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 

 



  

 

 

 

 

 

 

SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om te werken aan opdrachtjes/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. 

►  Voor de jongste kinderen: zij kunnen kleuren sorteren! Kleur op een stuk 

karton of papier verschillende kleurvlakken. Laat je kind nu rond het huis 

opruimen, maar alles moet per juiste kleur liggen. Is er veel om op te ruimen? 

Dan kan je verschillende stukken papier/karton nemen, i.p.v. alles op 1 blad.  

Zo hebben we 2 vliegen in 1 klap, het is  opgeruimd en je kind leert de kleuren 

beter kennen. 

 

 

SPORT EN BEWEGING 

We keren even terug in de tijd! Leer je kind spelletjes van vroeger zoals 

knikkeren of springtouwen. Hiermee beleef je gegarandeerd veel speelplezier! 

Ken je nog andere spelletjes, zoveel te beter! Wie weet kan jouw kind het zelfs 

al beter dan jij! 

 

CREA 

Klassiek tekenen, maar we doen het ook eens omgekeerd! Laat je kind 

tekenen op de muur! Uiteraard wel met een groot stuk papier aan de muur. 

Laat ze daarna tekenen met hun voeten, of met potloden in de mond. Probeer 

maar vanalles uit! 

 

 

KOKEN 

Helpen met mama of papa in de keuken is altijd leuk. Bijna alle taakjes kunnen 

op een veilige manier gedaan worden. Er bestaan  

ook keukensets speciaal voor kinderen. Laat ze maar  

eens helpen om de wortelen te snijden, of de sla te zwieren!  

Het geeft ook een grote voldoening om te helpen. 

 

 

CULTUURUUR 

Leg een favoriet liedje op uit de jonge tijd van mama of papa!  
Je zal verschieten hoe de muziek veranderd is. Luister en dans  
mee! Hierna is het jouw beurt om muziek te draaien! 



  

 

 

 

 

SPEL EN CREA 

2 crea-ideeën! 

 

► Deze voormiddag speelden we al met knikkers. Daarom maken we nu een 

knikkerbaan! Neem een groot stuk karton en enkele houten of kartonnen stokjes. 

Begin nu met het versieren van je karton en de stokjes. Lijm alles mooi vast en 

spelen maar! 

 

► Het is bijna Moederdag en dit mag zeker niet ongezien voorbijgaan! Maak voor 

de allerliefste mama van de hele wereld een mooi boeketje bloemen. Dit kan je 

door zelf bloemen te plukken in de tuin of maak er zelf. Veel heb je hier niet voor 

nodig. Cakepapiertjes, lijm, brochette stokjes, pijpragers en knutselen maar! 

 

 

MUZIEK 

Speel het spel ‘de vloer is lava’ op muziek! Hetzelfde principe als de stoelendans, 

maar nu is de vloer lava. Als de muziek stopt, wordt de vloer dus lava, en moeten 

de kinderen zo vlug mogelijk op een verhoog springen, kruipen, liggen, …  Wie als 

laatste op de grond blijft, is verbrand! 

 
 
VIRTUELE WERELD  
Op onderstaande site kun je allerlei leuke opdrachtjes uitvoeren. Kies de klas of 
het  leerjaar waarin je kind zit en kies tussen verschillende soorten opdrachten. Als 
de opdrachten goed worden opgelost, krijg je een leuke beloning op de website! 
Wie kan zich het snelst de computermeester noemen? 
► Surf naar: computermeester.be/ 

 

 

HUIS ELF DOBBY 

Helpen met mama of papa in de keuken is altijd leuk!  

Bijna alle taakjes kunnen op een veilige manier gedaan worden.  

Er bestaan ook keukensets speciaal voor kinderen.  

Laat ze maar eens helpen om de wortelen te snijden,  

of de sla te zwieren!  

Het geeft ook een grote voldoening om te helpen. 

 

 

https://www.computermeester.be/


 

 

 

GLOW-IN-THE-DARK BOWLING   

Een glow-in-the-dark bowling spel is heel eenvoudig te maken. Vul enkele lege 

flessen met water (grote flessen doe je best niet te vol, dan zijn ze te zwaar om die 

om te gooien). Breek een glowstick en steek deze in de flessen. Draai de fles goed 

dicht, anders mag je nadien nog dweilen! 

Neem een leren of plastieken voetbal of een andere bal, doe het licht uit, en bowlen 

maar! 

 
 

 

 

MINICONCERT VAN #LIKEME! 

De populaire groep #LikeMe heeft een verdiende gouden plaat binnengehaald! Om 

dat te vieren en om de pijn van de uitgestelde concerten wat te verzachten kan je 

vrijdag vanaf 14 uur kijken naar hun miniconcert in de Ketnet-app en op Ketnet.be! 

► Surf naar: ketnet.be/kijken/likeme 

https://www.ketnet.be/kijken/likeme

