
Lieve schatjes,  
 
Nog steeds moeten we in ons kot blijven maar we gaan proberen om het toch nog een 
beetje leuk te maken! 
 
Bewegen is gezond 
Een beetje sporten kan nooit kwaad! Klik op onderstaande link een leef je eens goed uit! 
https://www.youtube.com/watch?v=QmHOe-SLLuM 
 
Elastiekjes 
Zoek zo veel mogelijk elastiekjes bij elkaar. Doe deze nu 1 voor 1 rond een flesje of beker.  

 
 
 
Propjes schieten 
Nu je elastiekjes hebt gevonden ga je op zoek naar papier. (Dit kan een reclameblaadje zijn.)  
Scheur kleine stukjes uit het papier.  
Doe de elastiek rond je vingers en zoek een doel (niet mama, papa, broers of zussen of 
dingen die stuk kunnen…) 
En schieten maar! 

  
  
 
 



Loopklossen uit blik maken samen met mama of papa.  
Zoek 2 dezelfde blikken en 2 lange stukken touw. Vraag aan mama of papa om in elk blik 2 
gaatjes te maken (aan weerszijde bovenaan, waar het blik nog toe is) Doe het 
touw erdoor en leg een stevige knoop! Nu kan je wandelen met de blikken! Wil je een stapje 
verder gaan kan je een klein parcours maken in je huis. Hou het wel veilig!  
 

    
 

Bellen blazen 

1. Ga thuis op zoek naar een paar rietjes. Vraag aan mama of papa om het buigzaam stukje 
er af te knippen. 
2. kleef of bind de rietjes samen 

3. zoek een potje. Daarin doe je een klein beetje water en afwaszeep. 

4. sop je rietjes in het potje en nu blazen maar! 

 
 
Kampen bouwen 
Altijd leuk om samen met broer, zus, mama of papa is een kamp bouwen. Zoek verschillende 
spullen in huis samen (dekens, kussens, dozen, wasrek, zetel, touw, …) Je kan het niet gek 
genoeg bedenken of je kan het gebruiken! Vraag het wel eerst aan mama of papa! 

   



Kleuren zoeken 
Ondertussen zitten we al even thuis en weet je goed wat er in huis is. We gaan eens zoeken! 
Zoek van elke kleur 3 voorwerpen 

 
 
Bekers gooien 
Zoek bekers en een balletje bij elkaar. Je kan het ook spelen met blikjes, wc-rollen, … heb je 
geen balletje? Neem dan een paar kousen bij elkaar en maak er een bolletje van. 
Stapel je bekers tot een driehoek. Ga op een afstand staan en probeer zo veel mogelijk 
bekers om ver te gooien. Tel de bekers die om liggen. Gooi er zo veel mogelijk om! Daag je 
huisgenoten uit tot een wedstrijd! 

     
 
 
 
 
 



Verhaaltjes 
Een paar leuke verhaaltjes om naar te luisteren! 
https://www.youtube.com/watch?v=f__JxpLjw6o&list=PLq_ghgP72NYkxYxF8_LC7ZPkLqzaro
hUA&index=11 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bWMk8pmd6iE&list=PLq_ghgP72NYkxYxF8_LC7ZPkLqz
arohUA&index=7 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zPtxFyeDerU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mGtHs9tgjZQ&list=PLwXv3I_nbB0znDyXTzxdhUID-
MygNP6Im&index=8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x5YFLSlstwM 
 
 
Veel plezier en hopelijk tot snel! 


