
HA JONGENS EN MEISJES, 

Hier vind je weer wat leuke ideeën voor een fijne middag! 

Knutselen, zingen & muziek maken, tekenen, lezen… Jij 

vermaakt je wel! Veel plezier!  
 __________________________________________________________________________________ 

 

1) MAAK JOUW MUIZENHUIS 

Sam en Julia wonen in het Muizenhuis, een wereld op zich. Julia woont zeshoog middenachter. 

Ze woont daar met haar moeder in een heel klein kamertje. Julia is supernieuwsgierig en reuze-

eigenwijs. Ze houdt niet van saai en zodra ze zich verveelt gaat ze naar buiten. Op avontuur. 

Met haar vriendje Sam. 

 

   
Sam woont middenvoor in het Muizenhuis. Hij woont daar met zijn vader, moeder, broertjes en 

zusjes. Sam is superverlegen en reuzebraaf. Als hij met Julia is, doet hij dingen die hij anders 

nooit zou durven. Ze zijn de allerbeste vrienden en delen alles samen. 

 

Maak zelf jouw eigen muizenhuis. Klik hier om leuke ideeën 

op te doen! Iedere dag staan er weer nieuwe tips en ideeën! 
__________________________________________________________________ 

 

 

2) MUZIEK! 

• Samen zingen en muziek maken… dat kan ook thuis! Oefen dit lied op je fluit of piano, 

of zing het lied! Je kunt ‘m ook beluisteren... het is één van de koralen uit de Matthaeus 

Passion van Johann Sebastan Bach.  

• Doe mee met deze landelijke muziekwedstrijd! Speciaal georganiseerd voor jullie, omdat 

je nu een poosje niet naar school kunt.  

 

 

https://www.hetmuizenhuis.nl/pages/meebouwen-voor-thuisblijvers
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EQXGMpm9zpJHve_0xCXlDBgBMhb6soecmdHu0z1Y7FopeQ?e=QKC9zW
https://www.youtube.com/watch?v=P3mt808X7-A&app=desktop
https://demuziekwedstrijd.nl/wp-content/uploads/2020/03/DeMuziekwedstrijd_Flyer.pdf


3) LETTERKUNST 

Volg een masterclass ‘Letterkunst’… Letterkunst met letterkunstenaar JOB!  

Wat heb je nodig?  

• Papier 

• Leuk materiaal om mee te schrijven 

• Jouw eigen creativiteit      ! 

 

 

 

4) JOUW EIGEN MOESTUINTJE! 

Vraag aan je ouders of je een klein stukje van de tuin mag gebruiken voor een eigen 

moestuintje. Ga daarna lekker aan de slag! Op deze website vind je goede tips voor jouw 

EIGEN tuintje! 

 

 

 

 

https://studio.hetklokhuis.nl/project/74/Letterkunst
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EQwhOAIGnoZEhaiMxhxdj50BRoHfk8iaTDf68UfE-7p9fw?e=LU6uEQ
https://www.ivn.nl/moestuin/gratis-moestuinmaterialen-van-ivn


5) NAAR HET RIJKSMUSEUM 

Ga je mee naar het Rijksmuseum? Lees meer over Rembrandt van Rijn! Of volg, nu je zelf niet 

naar tekenles kunt, een paar tekenlessen van deze beroemde schilder:  

• Tekenen als Rembrandt-tip #1: Je handen 

• Tekenen als Rembrandt-tip #2: Bijzondere voorwerpen 

• Tekenen als Rembrandt-tip #3: Zelfportret 

• Of kleur de Nachtwacht! 

 

Ben je nieuwsgierig naar het levensverhaal van Rembrandt? Beluister deze vierdelige serie! 

 

 
 

   

https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/ERKIxv2Qj2ZPm4Cf-LoUbD8BBGCPOFw3N9lemUHeDTeVRA?e=MQYPjQ
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/Ea0mfHGmMiFItEtt7bpZVr0Bx1Zd4uHAalNvQ429_Z9-Fw?e=dyrFBj
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EV3rufZjySRPoiQCVMn-kQYBJAng2f4i6zfY6_pGThIsvg?e=yGtIQB
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EXrGBFaadj9Alv3ZOenhWGgBLh7ta0GQsdIP8t88oSEYFA?e=SlOWwK
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EY22k9ngP1BEga6DzqjdFNkB1X6t-OKGD7Bh3MGT7b6iiQ?e=V7nBff
https://www.rijksmuseum.nl/nl/podcast/podcast-in-het-rijks-rembrandt

