
  

Cultuuruur: Sprookje  

Crea: Maak je eigen schild en zwaard 

Spel: Katapult maken    

Virtuele wereld: Veilig op het internet en Sesamstraat 

Avondeten       

  

Schooltijd: Tijd 

Geschiedenisuur: Het Kasteel 

Spel: Maak je eigen kasteel   

Lunchpauze       

  

Luisterverhalen van de Efteling 

Maandag 

18 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, dan hebben wij er enkele voor jou voorzien, namelijk leren over tijd en 

tijd lezen. 

Tijd en klok lezen is niet makkelijk als je nog ene kleuter ben. Weet jouw kleuter hoe 

hij/zij de tijd kan lezen op een klok? 

Laat je kind op zoek gaan naar verschillende klokken/plaatsen om het uur te zien.  

Wat zie je? Welke cijfers herken je? Kan je al proberen het uur te lezen? 

Via onderstaande link vind je een filmpje over kloklezen uit Sesamstraat en een 

werkblad rond kloklezen.  

► Surf naar: schooltv.nl/video/klokkijken-stukje-uit-sesamstraat/#q=klok%20 

► Surf naar: www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/rompompom_klokkijken_werkblad.pdf 

 

Voor de oudere kinderen is er een online website waarbij ze kloklezen kunnen oefenen 

op hun niveau. Ouders en kinderen kunnen de oefeningen aanpassen en zelf kiezen 

hoe moeilijk/makkelijk ze deze willen maken. Je kan en mag zeker gebruik maken van 

de educatieve filmpjes op youtube. Succes! 

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

► Surf naar: www.klokrekenen.be/ 

 

GESCHIEDENISUUR 

Tijd om terug te keren in de tijd, naar de tijd van ridders, prinsessen en kastelen! 

Laat je kleuter kijken naar deze educatieve aflevering van ‘Huisje Boompje Beestje’ en 

ga in gesprek over wat je allemaal kon zien. Wat gebeurde er? Wat zag je? Wat droegen 

ze? Ga samen met je kleuter aan het werk en zoek 3 verschillen tussen de 

middeleeuwen en onze tijd. 

Laat je kleuter deze tekenen op een blad en vertellen aan een familielid.  

► Surf naar: schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-kasteel/ 

 

Kinderen uit de lagere school doen dezelfde opdracht maar  

met een ander filmpje. Zou jij 5 verschillen kunnen vinden  

tussen de middeleeuwen en onze tijd? 

 ► Surf naar: schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-in-de-middeleeuwse-stad/ 

 

SPEL 

Tijd om je eigen kasteel te maken! Gebruik doeken,  

dekens, karton, de tafel, trampoline… en gebruik vooral je  

fantasie! Misschien kan je je ook nog kleden als prins/prinses en  

via spel terug gaan in de tijd! 

Veel plezier! 
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CULTUURUUR 

Tijd om even tot rust te komen en te genieten van één van de vele mooie sprookjes van 

Grimm! 

Voor de kleuters: 

► Surf naar: https://schooltv.nl/video/hoelahoep-afl-61-hans-en-grietje/#q=sprookje 

Voor de lager school:  

► Surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=22iFi_p8FT0 

 

CREA 

Altijd al een echte ridder willen zijn? Of een stoere prins of prinses te paard? Dan heb je 

wel 1 ding nodig… een schild en een zwaard! Vraag hulp aan mama/papa om uit een 

stuk karton of stevig papier een zwaard en schild te knippen. Erna ga je zelf aan de slag. 

Schilder, kleur, plak, knip… en gebruik vooral je fantasie! Eens je schild en zwaard af is, 

kan je jouw kasteel beschermen tegen vuurspuwende draken!  

 

SPEL 

In de Middeleeuwen gebruikte men een katapult als wapen om het kasteel te 

beschermen. Gelukkig worden katapulten niet meer gebruikt als wapen, maar ze zijn wel 

nog leuk als speelgoed. Bekijk zeker onderstaand filmpje van de Helden en misschien 

kan jij ook je eigen katapult maken! Eens je katapult af is, kun je proberen mikken op 

voorwerpen! (Niet op mensen!) 

► Surf naar: www.youtube.com/watch?v=JpkhmB_ED8I 

 

VIRTUELE WERELD 

Wow, wat een leuke tijd, de Middeleeuwen! Maar het heden is ook wel heel leuk!  

Want wij hebben internet! Maar hoe goed ken jij de gevaren van het internet?  

Via deze online game kunnen kinderen van de lagere school veilig internet ontdekken!  

► Surf naar: https://www.joinhackshield.nl/  

Voor de kleuters zijn er tal van websites die hen stimuleren om te leren en ook leuk zijn. 

Laat je kind zeker eens een kijkje nemen op de website van Sesamstraat! 

► Surf naar: https://sesamstraat.ntr.nl/site/index.php 

 

DESSERT  

Tijd om tot rust te komen met nog een laatste sprookje! Open de  

app Spotify en zoek naar ‘Luisterverhalen Efteling’ en geniet van de  

vele mooie sprookjes!  
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