
 

 

Vrijdag  

24 april  

Schooltijd        

Crea:  bloempot versieren  

Virtuele wereld: TikTok 

Schooltijd       

Lunchpauze      

   

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Schooltijd      

Koken : milkshake 

Sport & beweging: Wii sport 

Crea : bruisballen maken  

Cultuur: oude foto’s 

Avondeten  

Schooltijd     

   

          

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 

19u – 20u  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

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.  

 

CREA 

Er staan zeker en vast wel ergens sobere en saaie bloempotten in jullie tuin of in 

het tuinhuisje? Tijd om deze leuk te versieren.. 

Laat je creativiteit maar de vrije loop! Versier er op los.  

 
 

VIRTUELE WERELD 

TikTok. Jij kent deze app wellicht al?  

Laat je maar eens volledig gaan op TikTok en maak de meest origineelste 

filmpjes.  

 

KOKEN  

Maak een lekker milkshake.. Hiervoor kan je kiezen tussen banaan, vanille, 

chocolade.. Smullen maar. Op het internet kan je verschillende receptjes 

terugvinden. Met weinig ingrediënten maak je een heerlijke milkshake! 

 

SPORT & BEWEGING 

 

Slecht weer buiten? Je hebt wat energie teveel?  

Haal de Wii sport maar boven en speel een spelletje tennis 

of bowling. Wie weet win jij wel tegen je ouders of zus/broer. 

 

  

  
 



 

CREA 

 

Je eigen bruisbal maken dat lijkt toch fantastisch?   

Via onderstaande link zie je hoe je dit doet: 

 
► Surf naar https://www.elle.be/nl/179342-zo-maak-zelf-bruisbal.html  
 

Is je bruisbal klaar? Neem dan een deugddoend bad en relax!  

 

 
 

CULTUUR 

Zoek in de kast naar oude foto’s van jou of van je ouders.  

Het is altijd eens leuk om terug te kijken naar foto’s van vroeger.  

Fun gegarandeerd! 

   

Weet jij wie er op die foto staat? Welk kleren hadden jouw ouders voor je 

uitgekozen? Lijk je op je ouders?  

 

 

Als jij van jezelf beweert dat je kennis over bekende Disneysongs niet te 

overtreffen valt, dan is dit dé kans om dat te bewijzen! 

 

Zoek naar ‘Disney song quiz’ op youtube en ontdek enorm veel filmpjes.  

Druk op play, kijk niet naar het scherm en begin met noteren!  

Achteraf kan je vaak in de beschrijving of de comments de oplossing vinden 

 

Succes! 

 
► Surf naar 
https://www.youtube.com/watch?v=FjeUYXQ9xPk&feature=emb_title 

https://www.elle.be/nl/179342-zo-maak-zelf-bruisbal.html
https://www.youtube.com/watch?v=FjeUYXQ9xPk&feature=emb_title

