
  

Bib aan zet: gedicht voor vaderdag  

Spel: brainbrekers  

Crea: hamer pimpen    

Koken: online kookcursus  

Avondeten       

  

Schooltijd   

Sport & beweging: volg de scholen 

Virtuele wereld: welke blijf in uw kot type ben jij?   

Lunchpauze       

  

  

Dinsdag  

26 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 

Op verschillende kanalen van sociale media kan je filmpjes terugvinden van 

leerkrachten die opdrachtjes geven. Zowel gemeenteschool Koksijde, als 

gemeenteschool Oostduinkerke posten regelmatig leuke filmpjes op hun 

facebookpagina. Volg ze zeker, plezier verzekerd! 

 

 

VIRTUELE WERELD                 
Welke blijf in uw kot type ben jij ? Doe hier de test, en kijk welke type jij bent.  

► Surf naar: mnm.be/websnack/testwelkblijfinuwkottypebenjijj 

 

BIB AAN ZET 

Nu het bijna Vaderdag is, kan je voor je papa een zelfgeschreven gedichtje maken.  

Hoe leuk zou dat niet zijn?Hier vind je alvast enkele tips om een leuk gedichtje uit te 

schrijven.  

► Surf naar:  schrijvenonline.org/tips/negen-tips-om-een-gedicht-te-schrijven 
 

SPEL 

Om een spel te spelen moet je vaak met 2 of 3 zijn. Hier vind je enkele smartgames 

waar je alleen mee kan spelen en je stimuleert er je brein mee! Win win! Er staan 

spelletjes tussen voor alle leeftijden. 

► Surf naar: 
https://shop.smartgames.eu/?___store=nl&gclid=EAIaIQobChMIwNOr5Ze96QIVi9d3C

h3ucgqKEAAYASAAEgIEZfD_BwE 
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KOKEN 

Nu we in ons kot moeten blijven, weten we soms niet goed wat te doen. Volg online 

kooklessen en word een top chef! Hier op onderstaande link vind je online leuke 

kooklessen. 

► Surf naar: www.uitinvlaanderen.be/tip/culinair-uw-kot-dit-zijn-onze-favoriete-

online-kooklessen 

 

 

CREA  

Het is bijna vaderdag. Zoek in de gereedschapskoffer van je papa een oude of een 

nieuwe hamer. Pimp deze zoals je maar wil. Zo denkt je papa altijd aan jou terwijl hij 

bezig is met timmeren.  

 

 

DESSERT 

Het heet niet voor niks dessert. En met dit warme weer de voorbije dagen, kan je 

gerust de doos schepijs uithalen. Pimp het nu met extra snacks en maak zo je eigen 

dessert. Mmm laat het jullie smaken! 
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