
Ha jongens en meisjes, 

 

Eindelijk weer een nieuwe doehoek! Veel plezier en succes! Heb je vragen, opmerkingen of 

gewoon iets leuks mee te melden/delen? Dan mag je mij altijd mailen: 

mjromijn@jandebakkerschool.nl  

 

Groetjes, 

Meester Romijn, 

 

1) Maak je eigen persoonlijke puzzel! 

Print het lege puzzelblad uit: Maak een puzzel van je kleurplaat! (leukvoorkids.nl). Kleur het in 

zoals jij het wil! Knip het daarna uit en puzzelen maar! Nu heb je je eigen persoonlijke puzzel!  

 

2) Doe de bekende smartgames gratis online 

Op de site Speel SmartGames Online | Online puzzels en denkspellen (smartgameslive.com) kan je 

gratis een account aanmaken en de smartgames online spelen. Hoeveel kan jij er oplossen? Wat vind 

jij de leukste smartgame? 

 

3) actief aan de slag met Natuurkids 

Elke dag zet natuurkids een nieuwe speeltip online om mee aan de slag te gaan.  

Op avontuur gaan doen we natuurlijk buiten. Lekker hangen in de wind of  

stampen  in de plassen. Leer hoe je dieren helpt of knutsel met mooie vondsten uit de 

natuur. Zelf spelen | Natuurmonumenten 

 

4) Doen wij mee aan de stoepkrijt challenge? 

Veel mensen zitten nu alleen thuis. Laten we ze daarom gaan verassen met een mooie 

stoepkrijt tekening! Kijk de voorbeelden van andere kinderen op Stoepkrijt challenge - stop het 

eenzaamheidsvirus.  

 

5) Maak een knikkerbaan met allemaal spullen uit je huis! 

Hoe creatief kan jij jou knikkerbaan bedenken? Maak met zoveel mogelijk verschillende 

materialen/ speelgoed een zo creatief mogelijke knikkerbaan. Hoe lang kan hij worden? Ik 

ben benieuwd! Vraag wel toestemming aan je ouders of je wel meerdere spullen uit jullie 

huis mag gebruiken! 

 

6) Ga samen met iemand kokkerellen! 

Maak bijvoorbeeld koekjes, een pizza of iets anders samen met je vader/ moeder/ opa/ 

oma/ zus /  broer of wie het ook wilt. Kook tips met kinderen is op de volgende site te vinden 

https://www.leukmetkids.nl/tag/bakken-met-kids/ .  
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