
 

 

KONINGSDAG OP DE JAN DE BAKKERSCHOOL 

 
Vandaag vieren we KONINGSDAG! Jammer genoeg niet op school, 

gezellig met je klasgenoten… Maar we hebben toch iets bedacht om 

er een feestelijke dag van te maken! Lees gauw verder! 

 
 

In deze speciale koningsdag-brief vinden jullie 4 feestelijke opdrachten… 

  Kies een opdracht uit die je alleen of samen met anderen wil gaan doen 

  Stroop je mouwen op, en ga aan de slag! Maak een goed plan, zodat er iets   

       moois & kleurigs & feestelijks tevoorschijn komt! 

  Klaar? Stuur 1 foto of filmpje van jouw eindresultaat in (kijk even goed in de   

     mail wie jouw opdracht beoordeelt). Wie weet winnen jullie een lekker ijsje   

     van Torino, voor het héle gezin!  

 

OPDRACHT 1# 

Maak met z’n allen een ‘newspaper fort’! Een tent 

van oude kranten. Maar… dit zit er wel wat grijzig uit, 

vind je niet? Versier jullie kranten-fort zó feestelijk, 

dat de koning ervoor zou langskomen!   

• Wat heb je nodig? Een feestelijk humeur, oude 

kranten, plakband en een schaar 

• Hoe pak je dit aan? Hier wordt uitgelegd hoe je van kranten 

een stevig bouwwerk kunt maken!  

• Maak er iets moois van! Stuur je beste foto in!  

 

 

https://www.sciencespace.nl/technologie/opdrachten/4100/toren-bouwen-van-kranten


 

OPDRACHT 2# 
Maak een lekkere, maar vooral ook 

FÉÉSTELIJKE koningstaart! Dat is nog ‘ns wat 

anders dan een oranjetompouce!  

• Duik met z’n allen de keuken in!  

• Trek de kasten open…  

• … en maak van allerlei ingrediënten 

een creatieve & feestelijke TAART! 

Ideetje: je zou je taart ook kunnen 

versieren met LEGO, of ander speelgoed. 

O ja! Wacht nog even met snoepen, want je moet er nog een foto van 

maken! Wie weet win jij deze bakwedstrijd! 

 
 

OPDRACHT 3# 

 
Maak een originele foto rond het thema ‘FEEST’.     
Bedenk iets creatiefs en maak er een kleurig plaatje van! 

 

_______________________________________________________________________ 

      Bijvoorbeeld je konijn met een koningsdaghoedje op…   

                  … of verkleed je zelf als koning of koningin. 

Een zojuist afgeschoten confettikanon geeft ook een heel feestelijk effect! 

Of maak een close-up van een ORANJE bloem…  

                                            … een feestelijke optocht is ook leuk!  

Dus… maak er wat leuks van! We zijn benieuwd naar JOUW foto!  

 

 



 

OPDRACHT 4# 
 

 UITVINDERS gezocht!!! Maak een FEESTELIJKE kettingreactie!  

Hoe langer, hoe leuker!  
 

• Wil je eerst ideeën opdoen? Kijk dan hier, of Google op 

‘kettingreactie maken’. En anders brengt deze website je 

misschien op ideeën!  

• Teken een ontwerp, en ga daarna aan slag! 

• Is je kettingreactie klaar? Maak er een filmpje van! 
 

Veel plezier met het ontwerpen van jouw kettingreactie! Maak er iets 

LEUKS & SPECTACULAIRS van! 

 

 

https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/ERHaQbjN8DVIiHCCXQTIwjoBUQ260fY8adulu3qg6cNClw?e=9oU08L
https://www.wikihow.com/Build-a-Homemade-Rube-Goldberg-Machine

