
Hey jij! 

 

15 dagen geen school! 3 hele weken gewoon niet naar school! Niet 

opstaan, geen juf of meester, geen toetsen. Gewoon de hele dag in 

je pyjama… tja, wat doen? Je vervelen? Zeuren?  

Daarom besloten wij om jou een handje te helpen de verveling 

tegen te gaan. Of je zin hebt om mee te doen is helemaal aan jou! 

Het is geen verplichting, maar misschien wil je wel eens iets anders 

doen dan hangen. Want na een tijdje begint al dat binnen hangen 

vast een beetje saai te worden. 

 

Doe dus mee aan de Hoedjes van Papier: Corona Challenge! 

 

Elke dag sturen wij jou een Challenge, een uitdaging om eens iets 

anders of iets nieuws te proberen. Iets dat je thuis kan doen en 

waar je geen of weinig hulp van je ouders voor nodig hebt. 

En wanneer je volop aan de slag bent of als je iets leuks hebt 

gemaakt,… vraag dan je ouders om er een leuke, gekke, grappige of 

mooie foto van te maken. 

Die kan je delen op onze Facebookpagina, zodat jouw klasgenootjes 

mee kunnen genieten van jouw geweldige werk! 

Uploaden kan bij elke Challenge: 

https://www.facebook.com/sohoedjesvanpapier/   

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Ben je er klaar voor? 

Wij ook! 

 

 

Lieve groeten 

De juffen en meesters  

 

 

https://www.facebook.com/sohoedjesvanpapier/


 

 

 

 

  

Stedelijke basisschool Hoedjes van Papier 

presenteert 

 

De Hoedjes Challenge 
Dag 1 



De Hoedjes Challenge dag 1: Fitness Bingo 
 

Veel thuiszitten is voor niemand gezond. Daarom beginnen we de 

Challenge met een bewegingsuitdaging! 

Je kan deze Challenge alleen spelen of met je broer, zus, mama, 

papa,… 

 

Voor je aan de slag kan – misschien heb je even hulp nodig van een 

ouder. 

• Kies (elk) één van de bingokaarten en druk ze af.  

• Druk de kaartjes af. 

• Knip alle kaartjes netjes uit en leg ze omgekeerde op een 

stapel. 

Pssst… thuis geen printer? Niet erg, als mama of papa even langs 

de school komt, ligt daar een bundeltje voor je klaar. 

 

De Challenge 

• Kies elke dag 5 kaartjes en hou ze netjes op volgorde. 

• Voor de oefeningen in de juiste volgorde uit. 

• Klaar met bewegen? Zoek dan of de bewegingen op je 

bingokaart staan en duid ze aan. 

• Steek de kaartjes weer tussen de andere kaartjes. 

• Doe dit elke dag om fit en gezond te blijven. 

• Is je kaart vol? BINGO!  

Proficiat! Je hebt de eerste Challenge gehaald!  

 

Als je kan, neem er dan een foto van en plaats ze onder deze 

Challenge op onze Facebookpagina. Uiteraard kan je een nieuwe 

kaart kiezen en gewoon lekker verder doen, want bewegen is 

gezond! 

 

Tot morgen voor een nieuwe Challenge! 

De juffen en meesters     Naar een idee van teachstarter.com 



 

 

  



  



 

  



 



 


