
  

Bib aan zet: Harry Potter leest voor! 

Spel: knikkerbaan 

Crea: zelf krijt maken    

Cultuuruur: poppenkast 

Avondeten       

  

Schooltijd   

Sport en beweging: gooi en beweeg 

Virtuele wereld: Legomasters 

Lunchpauze       

  

 Voorstelling poppenkast 

Maandag 

25 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 al tekenend leren 

schrijven.  

► Surf naar: bit.ly/2JvyLL6  

SPORT & BEWEGING 

Gooi en beweeg!  Neem een dobbelsteen bij de hand  

en de handleiding. Naargelang het getal dat je gooit,  

moet je de juiste oefeningen uitvoeren. Daag je mama  

of papa maar eens uit om dit samen te doen! 

 

VIRTUELE WERELD        
Heb je het programma Legomasters ook al gezien op tv? 
Ga naar de website en doe mee aan de thuisopdrachten.  
Wie weet komt het wel op tv of win je een prijs!       
► Surf naar: vtm.be/lego-masters/thuisopdrachten 
 

BIB AAN ZET 

De wondere wereld van Harry Potter komt tot leven! Begin mei zijn verschillende 

acteurs begonnen met de Harry Potter-boeken voor te lezen. Voor het eerste 

hoofdstuk was niemand minder dan de acteur van Harry zelf de verteller van dienst. 

Heb je hem gemist? Intussen kan je via Spotify al de eerste 5 hoofdstukken 

beluisteren, met de stemmen van veel acteurs. Zeker een aanrader! 

Je zal wel een (gratis) Spotify-account moeten aanmaken! 

► Surf naar 
open.spotify.com/show/2JUljwaD9fNSeq8Vy3UAUp?si=9XXrHNEkSrCvwcBtJRha9Q 

 

SPEL 

Maak een super leuke knikkerbaan!  

Heb je geen echte knikkerbaan?  

Dan kan je die gemakkelijk zelf maken met wc-rollen.  

Bezoek onderstaande link, en ga maar aan de slag!  

Plezier gegarandeerd! 

► Surf naar: knutselidee.nl/spellen/magaknikkerbaan.htm 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

https://bit.ly/2JvyLL6
https://vtm.be/lego-masters/thuisopdrachten
https://open.spotify.com/show/2JUljwaD9fNSeq8Vy3UAUp?si=9XXrHNEkSrCvwcBtJRha9Q
https://www.knutselidee.nl/spellen/magaknikkerbaan.htm


 

 

 

 

 

CULTUURUUR 

De meeste kinderen zijn er dol op: poppenkast spelen. Jij ook? Met grappige poppen 

worden hele verhalen gespeeld en kan je uren bezig zijn! Het is eigenlijk heel 

gemakkelijk om een eigen poppenkastshow te maken. Steek een poppenkast 

verhaaltje in elkaar en verzamel ’s avonds je ouders, broers en/of zussen voor de 

première van je eigen poppenkastshow!  

Heb je wat inspiratie nodig voor jouw verhaaltje? 

► Surf naar: 

bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?d=dcterms%3Asubject%7CPoppenkast 

 

 

CREA  

Zelf krijt maken? Zo simpel als iets! Ga vlug aan de slag, en maak je eigen leuke 

stoepkrijt.  

► Surf naar: mizflurry.nl/2017/03/diy-lego-krijtjes-maken.html 

 

 

DESSERT 

Dit is het moment waarop je je zelfgemaakte poppenkastverhaal kan voorstellen aan 

je gezin! 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?d=dcterms%3Asubject%7CPoppenkast
https://www.mizflurry.nl/2017/03/diy-lego-krijtjes-maken.html

