
Ha jongens en meisjes,  

Hierbij wat leuke opdrachten om eens mee aan de slag te gaan als je klaar bent met de rest van de 

opdrachten.  

Veel plezier!  

 

1) Creatief knutselen! 
Kijk op deze website en ga een leuke knutselopdracht maken! Kijk wat je leuk vind en ga aan de slag. 
Succes! 

https://r.news.kiddicolour.com/mk/mr/9n6utcFa5ixRLs-

_HtDHKTaAKBmAvl4XvEncrjKWJYDxDnOBtCUuezWOGB3awibpISbbuel6QwDD1FFikMiHAFWb56TpfJOr75E- 

W25hlxtI  

 

2) Een prijsje winnen? 
Wil je graag kans maken op een mooie prijs? Kleur de kleurplaat (degene waar Kleurwedstrijd op 
staat) of maak de woordzoeker. 

• Kleurplaat: stuur een scan of foto van de kleurplaat voor 8 april naar kids@woordendaad.nl. 
• Woorzoeker: stuur de oplossing voor 8 april naar kids@woordendaad.nl. 

Let op: vermeld altijd je naam, leeftijd en adres. Succes! Wie weet win jij een prijsje. 

Ook kan je natuurlijk één van de andere kleurplaten maken van de website. 
 

https://www.woordendaad.nl/kidspakket/   

 

3) De natuur in!  

De lente komt eraan, en wat is er dan fijner om de natuur in te gaan? Kies een leuke natuuropdracht 

uit op de website en ga de natuur in om te kijken of dit lukt! Heel veel natuur plezier! 

https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-

mail&utm_campaign=2020-03-

16%20Bericht%20van%20de%20boswachter&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdracht

en  

 

4) Wordt jij de nieuwe componist? 

 Maak je eigen muziekstuk. Bekijk het filmpje hoe het werkt en ga experimenteren. Kan jij een mooi 

muziekstuk maken? Er zijn veel opties om jou muziek mooier te maken Veel plezier bij het maken van 

wat muziek! Als het lukt en mag, kan je het downloaden en naar meester Romijn toe sturen: 

mjromijn@jandebakkerschool.nl 

https://mijn.123zing.nl/player/123zingplayer/797?public_board_url=123zing-thuistips-groep-7-

8#/menu/299-aan-de-slag-met-de-boomwhackertool  
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5) Knus hoekje 

Maak een fijn knus plekje in huis met veel kussen en dekens waar jullie lekker boeken kunnen 

(voor)lezen.  

 

6) Dertig dagen tekenen 

Deze leuke tekenopdrachten die hieronder staan kregen we van een ouder doorgestuurd. Dertig 

dagen achter elkaar staat er een nieuwe tekenopdracht klaar. Print deze uit hang hem ergens op en 

streep af wat je gedaan heb! Veel tekenplezier de komende dagen! 

 

Hebben jullie als kinderen of u als ouders ook een leuke tip voor de doehoek? Voelt u niet verplicht 

maar als u/ jullie het leuk vinden, stuur het naar meester Romijn: 

mjromijn@jandebakkerschool.nl   

mailto:mjromijn@jandebakkerschool.nl


 

 


