
  

Bib aan zet: voorlezen uit Disney’s ‘De Kleine Zeemeermin’ 

Spel: ballenrace 

Natuuruur: Monterey Bay Aquarium 

Crea: opvouwvis 

Avondeten       

  

Schooltijd: flessenpost   

Sport en beweging: natuurarmband 

Virtuele wereld: online spelletjes    

Lunchpauze       

  

Slapen langs een beekje  

Dinsdag   

5 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 

een werkblaadje rond flessenpost. Naar wie zou jij je flessenpost versturen?  

► Surf naar: zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/werkblad_groep_4_en_hoger.pdf  

 

SPORT EN BEWEGING 

Tijd om de stapschoenen aan te trekken en te kijken hoe mooi de natuur is! Kan 

jij onderweg een natuurarmband maken?  

Doe papiertape rond je pols en verzamel onderweg mooie bloemen, 

grassprietjes… Maar let op dat je de natuur niet beschadigt!  

 

 

VIRTUELE WERELD                 
Test je geheugen met online spelletjes zoals ‘Simon’ of kijk eens naar de andere 

leerrijke spelletjes.  

► Surf naar: kleuters.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus 

 

 

BIB AAN ZET 

Luister je mee naar deze magische versie van ‘De Kleine Zeemeermin’? 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=FbYh_t_w2ys 

 

 

SPEL 

Verzamel rietjes en balletjes en race tegen je  

ouders/broertjes/zusjes…in deze ballenrace.  

De bedoeling is dat je het balletje voortbeweegt door  

te blazen en probeert om je balletje zo snel mogelijk aan  

de overkant te krijgen. Lukt dit al goed?  

Zet dan 2 kleine voetbalgoals op en speel ‘Blaasvoetbal’. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/werkblad_groep_4_en_hoger.pdf
https://kleuters.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus
https://www.youtube.com/watch?v=FbYh_t_w2ys


 

 

 

 

 

 

NATUURUUR: 

Tijd om te reizen naar Monterey Bay Aquarium in California. Dankzij videocamera’s 

die geïnstalleerd zijn in het aquarium van de haaien kan je een dagje meevolgen met 

het leven van een echte haai. Wat gebeurde er in het filmpje? En welke haai vond jij 

het leukste van allemaal? Misschien kan je deze tekenen en meer informatie opzoeken 

over haaien. En welke dieren zie je nog die geen haaien zijn? 

► Surf naar: montereybayaquarium.org/animals/live-cams/shark-cam 

 

Bekijk zeker ook eens alle andere coole dieren!  

► Surf naar: www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams 

 

 

CREA  

Tijd om mama en papa eens de stuipen op het lijf te jagen! De opvouwhaai lijkt lief, 

maar hij heeft veel enge tanden. 

Deze online video toont stap voor stap hoe je jouw haai maakt. Je kan de kleurplaat 

gebruiken of jouw eigen vis tekenen zoals jij wilt. 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=6W98VUfogUw 

► Surf naar: easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2018/06/Big-Mouth-Shark-

Printable.pdf voor de kleurplaat. 

 

 

DESSERT 

Tijd om tot rust te komen met deze kinderyoga. 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=PVZdKuxXPE0 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/shark-cam
http://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.youtube.com/watch?v=6W98VUfogUw
https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2018/06/Big-Mouth-Shark-Printable.pdf
https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2018/06/Big-Mouth-Shark-Printable.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PVZdKuxXPE0

