
 

Dinsdag  

28 april 

 

Schooltijd        

Virtuele wereld: game er op los!     

Schooltijd       

Lunchpauze      

   

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Schooltijd      

Warm hart actie: beste buur…  

Sport & beweging: filmen dat talent!   

Spel: tangrams  

Schooltijd       

Avondeten  

       

Cultuur: Er schuilt een artiest in jou!     

  
Nooit eerder gezien: het eerste seizoen van W817     

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 en maak 

oefeningen opnieuw.  

 

VIRTUELE WERELD 

Online kun je heel wat spelletjes vinden, welk spel vind jij leuk?  

Aan te raden online games:   

• pinguïn Restaurant  
► Surf naar: www.funnygames.be/spel/pinguin_restaurant.html 

• paarse pluisje (1)  

► Surf naar: www.funnygames.be/spel/paarse_pluisje_1.html  

 

WARM HART ACTIE 

Stop bij je nauwste buren ‘beste buurkaartjes’ in de brievenbus. Zo kan je jouw hulp 

aanbieden aan buren die  slecht te been of ziek zijn. Een kleine moeite, maar een 

groot gebaar!  

►Surf naar: https://www.justgoe.be/bestebuur/ 

 

SPORT & BEWEGING 

Er staan heel wat tutorials online, maar misschien ben jij zelf wel een kei in dans 

en kan jij je eigen dansje maken? Of wie weet heb jij een megatalent voor basket-

/voet-/volleybal en kan jij je eigen trickshots uitvinden? Maak er een filmpje van en 

deel het met je ouder(s), familie en vrienden.  
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SPEL 

Breek jij jouw brein wel eens graag? Of zijn deze tangrams voor jou een fluitje van een 

cent?  

► Surf naar: www.digipuzzle.net/minigames/tangram/tangram_animals_eduspel.htm 

 

CULTUUR  

De musea hangen er vol mee, maar je vindt ze ook online – de werken van 

kunstenaars (schilders, beeldhouwers, fotografen,…) Kies er één uit en maak het zelf 

na. Wedden dat het beter is dan het origineel? Deel je artistiek talent met de wereld 

en post het op social media (instagram en/of facebook. Gebruik #8670lovesyou. Geen 

social media? Dan ontvangen wij jouw werk graag via jeugddienst@koksijde.be 

 

NOOIT EERDER GEZIEN 

Ben je de afleveringen van W817 die ze dagelijks op Ketnet uitzenden ook wat beu 

gezien? Of wil je opnieuw starten met het kijken van de serie? Wel goed nieuws! Online 

kan je het eerste seizoen terugvinden van W817. Wist je dat dit maar één keer 

uitgezonden is omdat het te véél scheldwoorden bevat?!  

► Surf naar: www.dailymotion.com/search/W817  
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