
Hallo allemaal, 

Er is weer van alles te doen deze week! Ga snel met je reken- en taalwerk 

aan de slag, dan kun je daarna één van de volgende leuke activiteiten 

gaan doen. Alleen, of samen met je broers en zussen. Of bel een 

klasgenoot, en spreek wat af! 

_________________________________________________________________________ 

 

1) MAAK EEN KATAPULT 

Maak je eigen katapult! Op de website van Natuurmonumenten lees je hoe je dat 

kunt doen. Ga in het park of in de tuin op zoek naar een mooie stevige v-vormige tak. 

Misschien vind je de perfecte tak, anders kun je deze nog bijsnijden. Zorg ervoor dat 

de bast mooi glad is. Maak een inkeping voor het elastiek aan de bovenkant aan 

beide zijden. Dan nog even besjes zoeken en... GO! En natuurlijk schiet je nooit op 

dieren. Misschien kun je er in de tuin een leuk spel mee spelen. Teken op de muur 

een dartbord, en scoor punten! Dit spel kun je trouwens ook spelen met een 

paperblazer! 

             

 

2) FOTOGRAFEREN 

Houd jij ook zo van fotograferen? Ga dan aan de slag met 

deze challenge! Elke dag een nieuwe foto. Spreek 

bijvoorbeeld met een paar klasgenoten af om dit samen te 

doen. Vergelijk de foto’s die jullie gemaakt hebben. Of maak 

samen een fotocollage van jullie foto’s!   

 

3) LEGO IS LEUK! 

• Dit heb je vast nog nooit gedaan: een 

ballonauto van LEGO maken! Een extra 

uitdaging: de uitleg is in het Engels! Als je 

er niet uitkomt, wil je vader of moeder, of 

een oudere broer of zus vast helpen. Dan 

kunnen ze er zelf ook één maken, en 

houden jullie een wedstrijd! Welke auto 

komt het verst? 

 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/zelf-spelen/maak-een-katapult
https://nl.minotauromaquia.com/blog/blowguns-and-blow-darts/2018-05-06-how-to-make-a-paper-blowgun-12-steps-with-pictures.html
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EcGB4EJZistNsB6GR2flouQBPQWOkga488hhViEtKNj6yQ?e=RmGy0h
https://fotocollage-maken.net/fotocollage-design/
https://littlebinsforlittlehands.com/lego-balloon-car-diy-lego-building-kit/


• Dit is ook leuk: een knikkerbaan van LEGO. Kiep alle LEGO die jullie hebben op 

een groot kleed, en maak samen een mooie knikkerbaan.    

 

 

4) BINGO! 

Kom mee naar buiten! Ga op zoek naar kleine beestjes. Je vindt hier 

een bingokaart. Wie  heeft als eerste een rij vol? Of neem er de tijd 

voor... wie heeft aan het eind van deze week de hele kaart vol?  

  

 

6) FLAPPIE 

Brei deze lieve knuffel! Echt heel simpel, van een 

vierkant lapje... Als je nog niet goed kunt breien, 

kun je het misschien ook maken van een oude 

handdoek... vraag aan je moeder of je er een paar 

vierkante lapjes van mag knippen voor een 

gezellige konijnenfamilie.  

 

 

7) MAAK JOUW EIGEN TIPI 

Pak de mand met oude kranten, en maak een eigen tipi. Hoe doe je dat? Dat lees je 

hier. Maak ook een pijl en boog, en een indianendrum!  

           

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlhUoXrZxu8
https://www.meli.be/wp-content/uploads/2019/08/meli-natuurbingo_NL.png
https://breiclub.nl/over-breien/konijntje-breien/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/bouw-een-tipi-van-de-krant/
https://nl.wikihow.com/Een-pijl-en-boog-maken


8) EEN WATERXYLOFOON 

Maak een waterxylofoon! Verzamel zoveel mogelijk lege glazen flessen en potjes. 

Doorzichtige flessen en potjes werken het beste maar je kunt ook andere flessen en 

potjes gebruiken. Spoel ze eerst even goed uit voor je ze gebruikt. 

Zet de flessen en potjes netjes op een rij zodat je er goed bij kunt. Als je er met een 

stokje op tikt, maak je hiermee geluid. Tik om de beurt tegen de flessen en potjes. 

Klinken ze allemaal hetzelfde? Of klinken ze anders? 

Vul ze nu met water. Giet in elke fles of potje een andere hoeveelheid water. Tik er nu 

nog eens op. Wat hoor je? Door ze met een verschillende hoeveelheid water te 

vullen, maken ze een ander geluid. Nu kun je er een liedje op spelen! 

Of probeer dit eens      ...  

 

 

9) HET MUIZENHUIS (2) 

In Doehoek-4 kwam je het idee tegen om een muizenhuis te maken. Misschien heb je 

al een beetje nagedacht hoe je dat wil gaan doen. Je hoeft natuurlijk helemaal geen 

dure materialen te kopen, maar maak van een schoenendoos iets leuks. En als je er 

meer maakt, of je broertje of zusje maken er ook een paar, dan kun je de doos naast 

of op elkaar zetten! Hoe groter, hoe leuker. Wat dacht je van een muziekkamer, 

knutselkamer, een versierde kamer voor een jarige muis...?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=47TGXJoVhQ8


 

  


