
  

Cultuuruur: podium aan huis 

Crea: maak je eigen handpop 

Spel: obstakeldoolhof     

Crea en wetenschapsuur: lavalamp maken   

Avondeten       

  

Schooltijd: vormen  

Sport en beweging: Energie!! door Kinderen voor Kinderen  

Crea en wetenschapsuur: zelf licht maken     

Lunchpauze       

  

 Pictionary  

Maandag 

4 mei 

 
9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 



 

  

 

 

SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om te werken aan opdrachtjes/taken die je kreeg van school. Heb je 

deze niet ontvangen, dan hebben wij er enkele voor jou voorzien, namelijk leren over 

vormen. 

► De opdracht voor de kleuters: op zoek gaan naar vormen in huis of in de tuin en deze 

te tekenen op een blad. Kleur deze in en knip ze uit. 

Ga samen met je kleuter op zoek naar de namen van de vormen. 

Maak een vormenmonster met de uitgeknipte vormen.  

► Voor de lagere school: hoeveel vormen ken jij? Noteer de namen op een blad en 

teken de correcte vorm. Kan jij met de vormen een echt kunstwerk maken? 

 

SPORT EN BEWEGING 

Tijd om je energie terug te krijgen met dit coole dansje van Kinderen voor kinderen. 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=N8QiEZVjBdE&t=228s 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8 

 

 

WETENSCHAPSUUR 
Wil je weten hoe je zelf licht maakt zonder elektriciteit? En hoe je een blikje laat bewegen 
zonder het aan te raken? Surf zeker naar deze website! 
► Surf naar: proefjes.nl/categorie/elektriciteit 
 

 

CULTUURUUR 

Tijd om te genieten van een gezellige theatervoorstelling! 

► Surf naar: podiumaanhuis.be/video/josette?8a64e7c6_page=2 

 

CREA  

Wil je ook zo een handpop zoals bij het toneelstuk van  

Josette?  

Tijd om je eigen handpop te maken met kosteloos materiaal!  

► Surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=rq01Nng4mf8 

► Surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=HfWJZyk1L-E 

Of maak poppen uit kosteloos materiaal dat je in je huis vindt.  

Gebruik je fantasie en laat je volledig gaan! 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8QiEZVjBdE&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8
https://www.proefjes.nl/categorie/elektriciteit
https://www.podiumaanhuis.be/video/josette?8a64e7c6_page=2
https://www.youtube.com/watch?v=rq01Nng4mf8
https://www.youtube.com/watch?v=HfWJZyk1L-E


 

 

 

 

 

 

SPEL 

Tijd om van het huis een echte escaperoom te maken. Hang linten aan deurklinken, 

stoelen… zodat je erdoor moet kruipen zonder de linten aan te raken. Vraag aan mama 

of papa of je de linten aan de muur mag hangen en met welke tape je dit mag doen.  
Dit kan zeker ook buiten gedaan worden! 

► Surf naar: whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-

energy/ 

 

 

LAVALAMP MAKEN 

Altijd al zo’n leuke lavalamp willen hebben? Wist je dat het super makkelijk is om deze 

te maken? Het enige dat je nodig hebt is: 

- een fles 

- voedingskleurstof  

- zout of een bruistablet 

Vraag zeker hulp en toestemming aan je ouders! 

► Surf naar: wikihow.com/Een-lavalamp-maken  

 

 

DESSERT 

Teken en laat je broer/zus/mama/papa… raden wat jij hebt getekend. Kan jij ook raden 

wat zij hebben getekend?  

 

  

 

 

 

 

  

  
 

https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/
https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/
https://nl.wikihow.com/Een-lavalamp-maken

