
 

Woensdag  

8 april 

 

Schooltijd        

Virtuele wereld: De wereld op zijn kop  

Leren koken met je favoriete chef    

Lunchpauze      

   

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Schooltijd      

Warm hart actie: schrijf een brief naar een onbekende 

Sport & beweging: Quarantaine Olympics 

Sport & beweging: Quarantaine Olympics 

Spel: herken de films 

Avondeten  

       

Cultuur: Er schuilt een artiest in jou!     

  
Documentaire time!     

13u - 14u  

                 14u - 15u  

15u - 16u  

16u - 17u  

17u - 18u  

18u - 19u  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om te werken aan taken die je kreeg van school.  

Kreeg je geen taken? Herhaal dan zeker de leerstof die je het laatst zag in de les 

en maak oefeningen opnieuw.  

 

VIRTUELE WERELD 

De wereld op zijn kop: het komende uur doe je alles omgekeerd. Als iemand jou 

iets vraagt, doe je het tegenovergestelde, als je vooruit wil wandelen dan wandel 

je achteruit. Stuur je een smsje, dan schrijf je deze omgekeerd. Extra tip: vertel 

niemand dat je dit doet en maak ze maar eens volledig gek. 

 

LEREN KOKEN MET JE FAVORIETE CHEF 

Niet leuk he, als de ouders altijd beslissen wat je mag eten. Daarom is het nu aan 

de jeugd en beslis jij wat we eten vandaag, maar dan moet je het natuurlijk wel zelf 

klaarmaken. Ga op zoek naar een recept van je favoriete chef, koop de 

ingrediënten en ga aan de slag. Vergeet zeker niet een foto van het geslaagde 

recept te delen met de jeugddienst. Misschien bezorg je hen wel inspiratie voor hun 

volgende maaltijd? 

 

WARM HART ACTIE 

Schrijf een brief naar een onbekend persoon! Iedereen vindt het leuk om post te 

ontvangen, daarom gaan we vandaag eens een onbekende verrassen. Je schrijft 

een brief, maakt een tekening, schrijft een gedicht,… en steekt dit in een brievenbus 

waarvan je de bewoners niet kent of je schrijft een adres op dat je niet kent. Als je 

wil kan je op de achterkant je eigen adres schrijven, misschien krijg je dan wel een 

briefje terug? 

 

 

 

 

 

  

  
 



 

 

 

 

SPORT & BEWEGING 

Vind je het ook zo jammer dat de Olympische Spelen niet doorgaan? Dan is het hoog 

tijd dat je je eigen Olympische Spelen gaat organiseren, namelijk Quarantaine 

Olympics. Daag je familieleden of vrienden via skype uit om deel te nemen en verzin 

je eigen sporten.  

 ►Surf naar: https://www.facebook.com/watch/?v=3148410858559099 

 

SPEL 

Herken jij volgende films beschreven met behulp van van emoji’s? Daag je vrienden 

uit om er om ter meest te herkennen!  

► Surf naar: https://www.pinterest.com/pin/571394271458322716/  

 

DOCUMENTAIRE TIME 

Ben je die series en films op Netflix beu? Weet je niet meer wat je nog kan kijken? Dan 

hebben wij de ideale tip voor jou: op de website van International Documentary Film 

Festival Amsterdam kan je 200 documentaires gratis bekijken. Dus surf snel naar 

onderstaande link. 

► Surf naar: https://www.idfa.nl/nl/collectie/documentaires  
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