
Dag lieve schatjes-van-patatjes, 
 

De school blijft nog even gesloten en we missen jullie 
nog steeds ontzettend hard!   
We hopen jullie snel terug te mogen ontvangen in onze 
klas... Hier nog enkele leuke activiteitjes die jullie 
thuis ondertussen kunnen proberen.   
 
Veel plezier en tot snel!  





Zoek je naam 

  
Zoek thuis verschillende dingen om je naam te kunnen vormen.  Als je de 
letters niet meer weet, kan je even vragen aan mama of papa om je naam 
op een papiertje voor te schrijven. 
Je mag je naam nog eens proberen natekenen ook.  



Zoek cijfers 

  
Ga op zoek in reclameblaadjes en knip of scheur cijfers uit van 1 tot 10 …  
Probeer ze maar eens in de juiste volgorde te leggen .  Je kan nog eens 
proberen terugtellen ook . 



Vliegtuig uit papier 

Vouw een vliegtuigje uit papier.  Als je niet weet hoe het moet kan je de 
stapjes op de foto volgen.  (Je mag je vliegtuig ook wat versieren met 
tekeningetjes als je wil.) 

Je kan proberen zo ver mogelijk te vliegen of je kan ook een target 
maken uit papier of een oud laken en er een spelletje van maken. (vraag 
hulp aan grote broer of zus of mama of papa en je kan er een wedstrijdje 
van maken) 



Een bloem van boogjes 

    

       

Teken een bloem volgens deze stapjes. (Probeer je potlood goed vast te 
houden, dat maakt het tekenen makkelijker.) 



Je kan je tekening nog verder versieren met deze diertjes: 

Vergeet je naam niet op je mooie kunstwerk te zetten hé!  Mama of papa 
mogen altijd een fotootje doorsturen van je werkje, zodat de juffen het 
ook een keertje kunnen bewonderen. 



Schatten uitgraven 

Leuk als het mooi weer is, is spelen met water.  Maar ook ijs is leuk om 
mee te experimenteren. Laat mama of papa een grote kom met water 
vullen en steek daarin enkele van je speelgoedjes die tegen water kunnen.  
Laat deze dan een tijdje in de diepvries steken (vraag je ook best even 
hulp voor).  Daarna kan je proberen met lepels of stokjes de speelgoedjes 
terug te bevrijden. 



Slijm maken 

Dreft en maizena mengen totdat je een kneedbaar goedje krijgt, het  
ruikt ook nog heerlijk…. Kan je leuk mee boetseren.  (Niet in je mond 
steken hé!)


