
 

   
 

Een nieuwe week is weer begonnen, met nieuwe activiteiten 

voor JOU! Voor binnen & buiten, denkers & doeners, 

schrijvers & knutselaars…  

Veel plezier ermee! 

_____________________________________________________________________ 

1) DE WONDERE WERELD VAN DE BIJ 

Wist je dat werkbijen voor 1 pot honing zo’n 40.000 km 

moeten vliegen? Dat is één keer rond de aarde. 

• Doe op 18 april mee met de nationale bijentelling! 

Download het telformulier, en ga naar buiten!  

• Wil je meer te weten komen over de bij? Lees dan dit 

leuke bijengidsje! Of ga naar deze webpagina, om van 

alles te bekijken, te lezen en te leren over de bij.   

 

2) EEN WORMENHOTEL 

Benieuwd hoe een worm onder de grond leeft? En wat hij daar uitspookt? Met een 

wormenhotel ontdek je het. Wil je weten hoe je deze maakt? Kijk hier!  

 

3) MAAK EEN WINDWIJZER 

Uit welke richting waait de wind? Met je eigen windwijzer kom je daar snel achter! 

 

4) MIKADO 

Maak je eigen mikado-spel! Zoek minimaal 20 takken van ongeveer dezelfde lengte 

en dikte. Met een snoeischaar knip je takken makkelijk tot de juiste lengte. Geef de 

verschillende takken een kleurtje. Dit kan met verf, of met elastiekjes. Elke tak heeft 

een waarde. Bundel alle takken bij elkaar en laat ze vallen. Probeer nu elke tak, 

 

https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EaejE55IKnlKmJJmnc1Rx-EBCZFhtQFfgNmdDmDgFEE81A?e=8wzD6q
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EaejE55IKnlKmJJmnc1Rx-EBCZFhtQFfgNmdDmDgFEE81A?e=8wzD6q
https://maken.wikiwijs.nl/41309/Bijen#!page-489668
https://www.despeurzoekers.nl/maak-een-wormenhotel/
https://www.despeurzoekers.nl/maak-een-windwijzer/
https://www.despeurzoekers.nl/maak-je-eigen-mikadospel/


 

   
 

zonder andere takken te laten bewegen, weg te pakken. Aan het einde tel je alle 

waarden bij elkaar op. Wie heeft er gewonnen? 

 

 

5) EEN MUZIEKPROJECT... DOE MEE! 

Doe mee met dit mooie muziekproject van het Rotterdams Philharmonisch Orkest! 

Op de website vind je bladmuziek voor allerlei muziekinstrumenten, voor beginners 

en gevorderden. Speel met honderden mensen dit muziekstuk mee!  

  

 

6) ZELF PAPIER MAKEN 

Oud papier hergebruiken? Bijvoorbeeld het papier van je dagplanningen van 

voorgaande dagen? Haal het uit de oude-kranten-bak en maak zelf papier! Misschien 

kun je er een mooi schilderij op maken. Of maak een kaart en maak een ander blij! 

 

7) KNUTSELEN 

Is de melk op? Bewaar de lege pakken, en maak er iets leuks van. Bijvoorbeeld dit 

leuke huis. Ontwerp een leuke huizenrij! Of kijk hier voor nog meer leuke ideeën!  

 

https://www.rotterdamsphilharmonisch.nl/nl/pQx6PtK/beethoven-9-play-along
https://schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-duizend-stukjes-papier/
https://www.mamaliefde.nl/blog/knutselen-lege-melkpakken


 

   
 

8) EEN WANDELING DOOR JERUZALEM 

Neem een kijkje in het land van de Bijbel! Rechts op je scherm zie je een pijltje. Klik 

daarop als je je wandeling wil vervolgen!  

 

 
9) OOG IN OOG MET EEN PROFESSOR! 
Woensdag 15 april zit Marianna Tryfonidou achter de Stream 
the Professor-webcam. Marianna doet onderzoek naar 
honden. Hieronder vind je tips om goed voorbereid naar de 
livestream te kijken.  
 
Voorbereiding 
• Bekijk deze aflevering van ‘De Wereld Leert Door’ (11 min) waarin Marianna 

vertelt over haar onderzoek: https://www.npostart.nl/de-wereld-leert-door/28-
02-2013/VARA_101310410 

• Bedenk drie vragen voor Marianna 
• Kijk woensdag 15 april om 11:00 naar Stream the Professor en stel je vragen in 

de chat. 
 

10) EEN PAAR LEUKE PROJECTEN VOOR ONTDEKKERS & UITVINDERS 

• Richt je eigen wijk opnieuw in!  

• Verdiep je in de wereld van ‘bacteriën en virussen’. Kom van alles te 

weten, en volg o.a. een workshop waarin je een eigen microscoop 

leert maken.  

• Bestudeer wilde dieren op de Hoge Veluwe 

 

 

 

https://www.p4panorama.com/panos/HOLYLAND/
https://www.npostart.nl/de-wereld-leert-door/28-02-2013/VARA_101310410
https://www.npostart.nl/de-wereld-leert-door/28-02-2013/VARA_101310410
https://www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt/basisonderwijs/stream-the-professor
https://www.youtube.com/watch?v=_vaIhCO9SJU
https://www.tudelft.nl/sciencecentre/activiteiten/home/virussen-en-bacterien/
https://www.iedereenwetenschapper.be/projects/bestudeer-wilde-dieren-de-hoge-veluwe

	Voorbereiding

