
 

  

Schooltijd        

Bib aan zet: voorleesuurtje   

Virtuele wereld: coole gsm hoesjes     

Schooltijd        

Lunchpauze       

 12u - 13u 

Schooltijd        

Sport & beweging: sport samen met je huisdier   

Koken : muesli reep    

Warm hart actie: help kleine zus of broer  

huishoudelijke taken   

Avondeten      

     

Donderdag  

30 april 

1 april 

 

FIFA battle      

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 

 



  

 

 

 

 

SCHOOLTIJD 

 

BIB AAN ZET 

Zou het niet leuk zijn om een verhaaltje voor te lezen voor je klein nichtje of neefje? 

Buurjongen of buurmeisje? 

Maar natuurlijk, Je moet in je kot blijven… 

 

Hier hebben wij een oplossing voor! Film terwijl je het boek voorleest en stuur dit 

door.Je kan het ook op sociale media plaatsen, zo maak je er meerdere mensen 

gelukkig mee. 

 

VIRTUELE WERELD 

Bekijk deze video, en maak een super coole hoes voor je gsm.  

Wanneer je terug naar school gaat, kan je dan iedereen tonen wat je hebt gemaakt. 

Wedden dat je vrienden jaloers zullen zijn?  

► Surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=e4Zf-2VN4bg 

 

SPORT & BEWEGING 

Alleen sporten is maar saai, nee?  

Daar hebben wij iets op gevonden… Samen met je huisdier kan je allerlei sportieve 

en leuke opdrachtjes doen. Ja hoor je kat, je hond, je vis,..  

Kijk op de facebookpagina van de sportdienst, zij tonen je het alvast voor.  

 

► Surf 

naarhttps://www.facebook.com/388060957940960/videos/222196342446564/  

https://www.youtube.com/watch?v=e4Zf-2VN4bg
https://www.facebook.com/388060957940960/videos/222196342446564/


 

 

 

 

 

 

 

KOKEN  

 

Om toch wat op ons lijntje te letten, is het misschien een goed idee om eens een 

gezond tussendoortje te maken.  

 

Met onderstaand filmpje maak je in 1, 2, 3 een lekkere homemade mueslireep. 

 

► Surf naar https://www.leukerecepten.nl/recepten/homemade-mueslirepen/ 

 

WARM HART ACTIE  

 

Heb je een kleine zus of broer? En volgen ook zij nu online lessen? Help dan even je 

broer of zus met hun huiswerk.  

 

 

HUISHOUDELIJKE TAKEN  

 

En nu we toch bezig zijn, kunnen we mama of papa natuurlijk ook helpen met de 

was uit te hangen. Je zal zien, ze zullen dit echt eens fijn vinden. En wie weet krijg jij 

er wel een beloning voor?  

 

FIFA BATTLE 

 

Wist je dat je online tegen elkaar kan gamen? Spreek af met je vrienden om samen 

een spelletje te spelen. En maak er meteen een echte battle van. Wie wint krijgt, wie 

wint moet,…  

https://www.leukerecepten.nl/recepten/homemade-mueslirepen/

