
Hallo jongens en meisjes,  
 
Vandaag weer een nieuwe doehoek.  
Als je al je andere werk 
 af hebt kun je met een leuke opdracht uit de doehoek aan de slag.  
 
Veel succes,  
Groetjes Meester Romijn  
 

1) Word een echte onderzoeker en doe de volgende testjes 
Maak een professioneel papieren vliegtuig en zorg er voor dat hij zo ver mogelijk 
vliegt. Doe eens een wedstrijdje met je broer(tjes) of zus(jes) of je ouders. Kijk eens 
wie er wint!  
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/170111_Nemo_-
_Maakkunde_Light_Leerkrachtenhandleiding__v11.pdf  
 
 

Of doe een test en onderzoek de waterdruk. Nu het al warm 
begint te worden buiten, is het leuk om een testje met water te 
doen. In het werkblad als je op de link klikt zie je de 
beschrijving.  
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-
content/uploads/2015/08/Maakkunde-Activiteit-Irrigatie-
Onderzoek-waterdruk-5-8.pdf  
 
 
Het laatste onderzoek wat je kunt doen is: hoe laat je een druif 
drijven? Het is een experiment, laat jij het onderzoek slagen?  
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-
content/uploads/2015/08/maakkunde_handleiding_drijven_en_zinken-
_hoe_laat_je_een_druif_drijven_1-4.pdf  
 
 

2) Cijfercode kleuren  
Voor de jongere kinderen zit er vandaag ook weer een opdracht bij. 
Als je op de link klikt krijg je kleurplaten die voorzien zijn van een 
letter. Zoek de juiste kleur er bij en kleur de kleurplaat in. Wat komt er 
voor plaatje uit?  
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-
content/uploads/2015/08/Boerderij-kleuren-op-code.pdf  
 
 

3) Maak je eigen omgeving 
Voor groep 6/7/8 is er speciaal een opdracht. Maak je eigen omgeving. Op de 
volgende site staat een opdracht klaar. Pak potlood en papier en ontwerp jouw eigen 
dorp of stad.  
https://www.reizenindetijd.nl/mijn-huis-staat-in/bouwland/  
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4) Maak je eigen vlag  
Met Koningsdag hangt iedereen de vlag buiten voor de koning. Nu is het de beurt 
aan jou. Ontwerp je eigen vlag en hang hem op.  
Wat heb je nodig? 

 A4-formaat papier of een lap stof  
 liniaal (?) 
 kleurpotloden / stiften 
 alles wat je nodig denkt te hebben 

 
 
 

5) Maak je eigen puzzel  
In het vlak met de stukjes hieronder kan je zelf een tekening maken. plak de tekening 
op karton en knip de stukjes uit. Dan heb jij je eigen puzzel gemaakt.  
 

 



6) Doe de kruiswoordpuzzel met de weetjes over onze school  
Zoek op de internet site van onze school de antwoorden op als je ze niet weet.  
https://www.jandebakkerschool.nl/      
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