
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) Een kleurplaat over jezelf 

Op de volgende website staat hoe je een kleurplaat van jezelf kan krigjen. Of een 

kleurplaat van opa en oma, de hond of poes, de auto, je pop, een Van Gogh, alles is 

mogelijk. Kijk op de site hoe het moet en maak een leuke kleurplaat 

https://www.leukmetkids.nl/van-een-foto-een-kleurplaat-maken/ 

 

2) Maak je eigen autoweg! 

Op de website staat hoe je je eigen autoweg kan maken. En je hebt 

er bijna niks voor nodig. Super toch! Ga aan de slag en maak je eigen  

weg, dorp, stad of wat dan ook. In plaats van tape zou je ook van stukken  

karton een weg kunnen maken.  

https://www.leukmetkids.nl/diy-autoweg-van-masking-tape/  

 

 

 

3) Weer is even gymmen! 

Nu de school dicht is kunnen we ook helaas niet meer gymmen. Daarom hebben wij 

voor jullie een gymles opgezocht. Start het op en ga lekker bewegen. Je kan de gym 

oefeningen gewoon thuis zelf doen. Veel gymplezier! 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Gymmen.pdf  
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4) Bellen in bellen 

Als je normaal gesproken bellen blaast dan blaas je natuurlijk  

eén bel. Maar nu gaan we bellen in een bel maken. Net zoals je  

op de foto ziet. Dit hebben wij zelf al op school geprobeerd. 

Het was erg leuk om te doen. Hoeveel bellen kan jij binnen eén  

bel krijgen? 

 

 

 

 

5) Provincie kwartet 

Maak je eigen kwartet over de provincies van Nederland!  

Print het kwartet uit, knip de kaartjes uit en plak het daarna op karton.  

Nu heb je je eigen kwartet gemaakt.  

Spelen maar! Krijg jij de meeste kwartetten?  

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-

content/uploads/2015/08/Provincie-kwartet.pdf  

 

6) Terug naar de Gouden Eeuw 

Tegenwoordig gaat het vaak over het nieuws. Misschien lees je dit zelf ook wel in de 

krant. Hoe zou een krant er nou eigenlijk vroeger hebben uitgezien? Op de site hieronder 

staat een krant uit de gouden eeuw (met advertenties en al). Ben jij al benieuwd wat er 

toen in de krant stond? Klik op fullscreen en zoom in om de krant te lezen. 

https://issuu.com/amsterdammuseum/docs/inslag_losse_bladen  
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