
  

Spel en crea: eigen kleren maken 

Natuur: insectenspeurtocht 

Schooltijd 

Virtuele wereld: de zoo 

Sport en beweging: getallenbingo 

Avondeten       

  

Schooltijd 

Sport en beweging: ploggen 

Spel: Wie-is-het? 

Lunchpauze        

Filmpjestijd 

Donderdag 

28 mei 

 
9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 



 

  

 

 

 

SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om te werken aan opdrachtjes die je kreeg van school. Kreeg je geen 

taken of leerstof? Herhaal dan zeker het onderwerp dat je het laatst zag en maak 

oefeningen opnieuw. 

 

 

SPORT EN BEWEGING 

Ben je dat doelloos wandelen een beetje beu ondertussen? Geen probleem, wij geven jou 

een doel: we gaan ploggen! Neem een vuilzak en best ook handschoenen, ga op wandel 

en raap al het afval op dat je tegenkomt. 

 

SPEL 

Maak je persoonlijke Wie-is-het? ! Ga op zoek naar foto’s van je familie of vrienden. Teken 

deze allemaal twee keer over op dezelfde manier. Probeer zeker de details goed na te 

tekenen! Steek deze tekeningen in je spel. Voila, nu kan je raden wie van je vrienden of 

familie de andere persoon getrokken heeft. 

 

SPEL EN CREA 

We maken onze eigen kledingstukken. Ga op zoek naar oude doeken, kleren van mama 

of papa die ze niet meer aandoen of verkleedkledij die je kapot mag maken. Neem een 

schaar en knip wat je wil maken: een sjaal, muts, tshirt, rokje,… Neem nu jouw stiften en 

versieringen en pimp je kleren zoals jij zelf wil. Vergeet niet om een etiketje te maken voor 

jouw eigen modelijn. Net echt! 

  



 

 

 

 

NATUUR  

Weet jij welke bloemen en insecten er allemaal leven in jouw tuin? Loop rond en trek van 

alles een foto of maak er een tekening van. Daarna ga je op de computer of in een boek 

op zoek naar de juiste insecten en planten. 

► Surf naar: natuurpunt.be/files/affiche-meest-voorkomende-tuinvlinders  

 

VIRTUELE WERELD 

Aangezien we nog niet naar de zoo mogen, brengen we de zoo naar ons. Welke dieren 

bekijk je het liefst: de giraffen, de apen of toch liever de olifanten? 

► Surf naar: theeducatorsspinonit.com/virtual-field-trips-for-kids/   
 

SPORT EN BEWEGING 

Vandaag spelen we getallenbingo. Maak een raster van 4 vakken op 4 (mag ook groter of 

kleiner zijn zoals je zelf wil), en schrijf in elk vakje een getal op, je mag kiezen welke maar 

geen enkel getal mag er twee keer in staan. Nu loop je rond in je huis of in jouw buurt en 

ga je op zoek naar die cijfers op een brievenbus, een auto, een boek,… Welke rijtje krijg 

je als eerste vol? Je kan deze bingo ook met meerdere personen tegen elkaar spelen! 

 

DESSERT  

Tijd om even tot rust te komen. Dat doen we door naar onze favoriete filmpjes te kijken. 

Of wil je graag eens nieuwe filmpjes leren kennen?  

► Surf naar: kindertube.nl/kleuterfilmpjes.html  
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