
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) Terug naar de middeleeuwen! 
Klik hieronder op de site. Op de site staat een leuk opdracht om thuis mee aan de slag te 
gaan. Onderaan kan je kiezen voor de onderbouw of bovenbouw opdracht. 
https://www.muiderslot.nl/opdracht-3-vlog-jouw-buitengeluid/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2) Hoeveel vierkanten? 
 

Hoeveel vierkanten tel jij hiernaast? Kan je ze 
echt allemaal vinden? Mail voor het antwoord 
naar meester Romijn: 
mjromijn@jandebakkerschool.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Paasweekend 
Tijdens het paasweekend zitten we veel thuis, zonder veel te doen. Daarom heeft ZGG 
speciaal wat dingen voor ons klaar gezet om te doen tijdens het paasweekend. Lees jij een 
mooi paasverhaal, maak je een mooie kleurplaat of ga je lekker knutselen? Wij zijn 
benieuwd!  
https://zgg.nl/voor-kinderen/lezen-kleuren-en-knutselen/  
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4) Wie is Jan de Bakker? 
Ben jij benieuwd wie Jan de Bakker nou eigenlijk is? Bekijk de volgende site en kom te weten 
wie hij is! Waarom zou onze school er naar vernoemd zijn? 
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/jan-de-bakker 

 

 
5) Koekhuisje 
Deze leuke opdracht kregen we van Lieke! Hou je van 
koken en bakken, en heb je nog wat tijd over tijdens het 
paasweekend? Probeer dan dit leuke koekhuisje te 
maken! Kijk wel eerst of je alle ingrediënten heb, anders 
moet je nog even langs de winkel!  
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-
content/uploads/2015/08/Koekhuisjes.pdf  
 
 
 
 
6) Wie ben ik? 
Speel wie ben ik met personen van schilderijen uit het rijksmuseum. Kan jij als eerst de 
persoon raden die de ander in gedachten heeft? Print dit document uit en speel dit leuke 
spel!  
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/WIE-BEN-IK-
RIJKSMUSEUM.pdf  
 
 
7) Weet jij alle provincies? 
Weet jij alle provincies al? Vul de goede antwoorden in bij de provincies en kijk gelijk of jij 
het goed had. Hoeveel van de 12 heb jij er goed? 
https://www.topo-oefenen.nl/werkbladen/nederland/provincies-in-
nederland/provincies/kruis-de-goede-provincie-aan 
 
8) Maak je eigen stripverhaal 
Hieronder staan 2 schema’s om een eigen strip verhaal in te maken. Bedenk en kleur je eigen 
stripverhaal. Wij zijn benieuwd wat jullie kunnen bedenken. Wie verzint het leukste verhaal?  
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