
  

Wetenschapsuur: evenwicht 

Spel: Handen en voetenpad 

Warme Hartactie: brief op huisnummer    

Crea: waag je een echt kunstenaar 

Avondeten       

  

Schooltijd 

Sport en beweging: Leer je buurt kennen 

Virtuele wereld: rarara, welk geluid is het?  

Lunchpauze       

  

 Stop je ouders in hun bed 

Dinsdag  

12 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 die je kreeg van school. Heb je deze 

niet ontvangen, herhaal dan de oefeningen waar je het vorige week wat moeilijker mee 

had. 

SPORT EN BEWEGING 

Neem een kaart van jouw gemeente en leg deze open. Ga op zoek naar jouw huis, dit 

is het beginpunt van jouw wandeling. Teken nu op deze kaart een route zonder te weten 

waar je zal uitkomen. Ga je voor een speciale figuur zoals een hartje, een ster of een 

bal? Ga nu echt op pad met deze kaart en leer straten kennen die je voorheen nog niet 

kende. 

 

VIRTUELE WERELD                 
We spelen raadsels vandaag. We gaan op zoek naar geluiden vb een kast die toegaat, 

een kabel die in het stopcontact gestoken wordt, geluid van een tandenborstel en ga zo 

maar door. We nemen dit geluid op en dan is het aan je broers of zussen of ouders om 

te raden over welk geluid het gaat. Wie kan er de meeste geluiden raden? Ben je zelf 

ook goed in het raden van geluiden van de anderen? 

 

WETENSCHAPSUUR 

We leren met gewichten werken aan de hand van een kapstok. Hiervoor heb je een 

kapstok nodig, twee stukken touw en twee potjes. Bevestig de potjes elk aan een touw 

en hang de touwen elk aan een kant van de kapstok op gelijke afstand van het midden. 

Nu gaan we op zoek naar zaken die evenveel wegen. Weegt jouw autootje evenveel als 

je pop? Of hoeveel autootjes moet je er in steken om tot gewicht van he pop te komen? 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 



 

 

 

 

SPEL 

Maak je eigen handen en voetenpad. Teken enkele voeten en handen waarbij je zowel 

links als rechts tekent. Doe dit op een apart blad of zorg dat je ze kan losknippen van 

elkaar. Leg deze op de grond neer zoals je zelf wil (voet naast voet, hand naast voet 

of zoveel als je wil) en daarna probeer je dit parcourtje te doen zonder een fout te 

maken. Lukt het jou? Super! Maak het nu wat moeilijker door ze te verleggen of nieuwe 

voeten en handen bij te leggen.  

 

WARME HARTACTIE 

Niets leuker dan een brief ontvangen. Daarom gaan wij vandaag brieven schrijven 

naar mensen die wie niet kennen, maar waarmee we wel iets gemeenschappelijks 

hebben. We gaan schrijven naar mensen met hetzelfde huisnummer uit andere 

straten. Kies er enkel straten uit, zoveel als je wil, en schrijf hen een brief met jouw 

verhaal. Laat zeker jouw adres achter, misschien schrijven ze wel terug? 
 

CREA 

Vind je het op den duur ook zo moeilijk om te bedenken wat je nog allemaal kan 

tekenen? Niet getreurd, vele kunstenaars werkten samen om een kleurboek samen te 

stellen met eigen kunstwerken. 

► Surf naar: https://printathomecoloringbookbyartistsintimesofcorona.hotglue.me/  

 

DESSERT 

We draaien de rollen om: jij mag vandaag voor een keer je ouders in stoppen, of toch 

doen alsof. Je steekt ze in hun bed, leest een verhaaltje voor, steek ze goed onder 

het deken, geef ze een nachtkusje en vergeet zeker hun nachtlichtje niet aan te doen 

voor je de deur dicht trekt. Ohnee, je bent de knuffel toch niet vergeten? 
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