
 

 

Donderdag 

30 april 

Schooltijd        

Crea: creatief tekenen 

Virtuele wereld: Quizzen 

schooltijd       

Lunchpauze      

   

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Schooltijd      

Koken : ijsjes tijd! 

Sport & beweging:  

Crea : Make over 

Cultuur: karaoke 

Avondeten  

Schooltijd     

   

     Raad wie ik ben      

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 

Een schattige unicorn? Schattige milkshake? … 

Lijkt je dit leuk, maar ben je helemaal niet zo creatief? Bekijk onderstaande filmpjes 

en leer hoe je deze schattig unicorn kunt tekenen.  

 
► Surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=HrRvv6kkiQY 

 

VIRTUELE WERELD 

Stel zelf een quiz samen om samen met je vrienden te spelen.  

Op onderstaande site vind je allerlei quiz vragen over verschillende categorieën. 

Eens je de quiz vragen hebt samengesteld, kun je skypen met je vrienden en de 

quiz starten.  Wie van je vrienden wint deze quiz?  

 

► Surf naar: https://www.quizvraag.be/ 

 

KOKEN  

Bij mooi weer hoort een ijsje! Eens je de ijsjes in de diepvriezer hebt zitten kan je 

er elk moment van genieten. Hier vind je alvast enkele recepten voor lekker 

ijslolly’s.  

 

► Surf naar: https://dagelijksekost.een.be/gerechten/drie-keer-ijslollys 

 

SPORT & BEWEGING 

Ben je benieuwd of je voldoende beweging hebt op een dag?  
Doe dan de beweging test. 
 
► Surf naar:  https://mijn.gezondleven.be/bewegingstest 
 
Hopelijk heb je een positief resultaat ,  
zo niet sta maar vlug recht en maak een leuke wandeling of 
ga een eindje joggen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HrRvv6kkiQY
https://www.quizvraag.be/
https://dagelijksekost.een.be/gerechten/drie-keer-ijslollys
https://mijn.gezondleven.be/bewegingstest


 

CREA 

 

Iedereen kent pinterest wel… 

Hier vind je 101 ideeën als je je zou vervelen. Van koken, knutselen  

tot een make over van je kamer (natuurlijk met toestemming van je ouders). 

 

 
 

► Surf naar: https://nl.pinterest.com/pin/526991593881880265/ 

 

 

CULTUUR 

 

Zoek op Youtube liedjes met de tekst er bij.  Zo simpel is het en je kunt zo van 
start gaan voor een namiddagje karaoke.  
 
Wil je er een twist in steken kan je ook altijd samen met je ouders, broer/zus 
‘stop de band ronde’ spelen. Als het liedje stopt moet de andere kunnen 
verder zingen. Zingen maar! 
 
DESSERT 
 
Raad wie ik ben.  
Neem een blad papier en schrijf een persoon op. Je geeft dit nu aan een 
medespeler. Probeer zo snel mogelijk te raden wie je bent.  
Er mogen enkel ja/nee vragen gesteld worden. Veel raad plezier! 
 
 

https://nl.pinterest.com/pin/526991593881880265/

