
Beste jongens en meisjes, 

De meivakantie is voorbij, en de school gaat weer bijna open. Maar je hebt vast 
nog wel eens een middagje dat je bij huis rondhangt, en niet zoveel weet te 
doen. Vandaar deze nieuwe doehoek! Veel plezier ermee! 

____________________________________________________________________________ 

 

1) Maak een bellenblaasmachine 

Kijk hier hoe je dat kunt doen. Voor andere leuke ideeën kun je ook nog even verder kijken. 

Maak er wat leuks van! Een foto of filmpje ervan maken en naar je meester/juf of je 

klasgenoten sturen is natuurlijk ook érg leuk!  

        

 

2) Lekkere eierkoeken, vers uit eigen oven!  

Trek de keukenkastje open, en maak je eigen overheerlijke verse zelfgebakken 

eierkoeken! Kijk snel hoe je dat doet!   

  

3) Les van een professor  

Kun je boeven vangen met getallen? Luister mee!  

 

                

https://teachbesideme.com/stem-engineering-kids-make-bubble-blower-machine/
https://lifeasmama.com/8-fabulous-diy-bubble-makers/
https://studio.hetklokhuis.nl/project/9/Eierkoeken
https://www.youtube.com/watch?v=epzr7YMKExk&amp=&feature=youtu.be


4) Een olifant in de achtertuin 

Een olifant in je achtertuin... dat is niet zo handig! Maar, andersom... mensen die dieren in 

de weg zitten is ook niet goed! Hier vind je een leuke les over ‘Een olifant in je achtertuin’!  

 

5) Een leuk idee! 

Lucas (gr. 5) stuurde een leuk idee!  

“Pak een canvasdoek en doe er plakband op in de vormen die je wilt. Kleur of verf dan alle 

vakken in een andere kleur, het maakt niet uit als je uitschiet. Heb je alle vakken gedaan, 

haal dan voorzichtig het plakband er af en klaar ben je! Op papier kan niet, dan gaat het 

kapot. Je kan ook tape op straat plakken en dan met krijt de vakken vol maken”.  

Bedankt, Lucas!  

      

                                         Deze is van Lucas...                                                … en deze van Lisa! 

 

6) 3D tekenen – een RAVIJN  

Pak je schetsblok en potloden! Bekijk eerst hoe je dit kunt aanpakken, en ga daarna zelf 

aan de slag!  
 

  

 

https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/Ed7uGZWw1udFibwv__AcHyQBsi_9OG0HkEJHGPFcZw557w?e=14DvUn
https://www.youtube.com/watch?v=uw3CD1xwGPE


 

7) Een leuk WOORDENSPEL! 

Krijt met stoepkrijt letters op de stoep. Bedenk een woord 

en spring het. Probeer een record aantal woorden te 

springen. Of als je samen bent: laat de ander raden welk 

woord je springt, een husselwoord! 

 

8) Maak je eigen mini-golfbaan 

Maak je eigen mini-golfbaan! Wat is er nou leuker dan een zelfgemaakte baan (stoepkrijt) 

met een zelfgemaakte golfstick!  

 

 

9) Berglandschap tekenen 

Misschien ben je wel eens in Oostenrijk geweest, of in Duitsland. Mooi hè, die bergen? 

Heel indrukwekkend! Leer met behulp van dit filmpje hoe je zelf een mooi berglandschap 

kunt tekenen.  

 

10) Meer weten over de bergen? 

Wil je meer te weten komen over de bergen? Hoe ze zijn ontstaan? Ga er eens een 

middagje voor zitten en zoek het uit!  Op dit blad kun je noteren wat je te weten bent 

gekomen! 

 

 

http://www.viewpure.com/5lZEPiqYSOw?start=0&end=0
https://webpad-bergen.yurls.net/nl/page/1051445
https://web-jack.nl/Public/Webpaden/Pdf/Webpad-Bergen.pdf

