
Meivakantie!
Als je even niet weet 

wat je moet doen… 

… kijk dan lekker even naar deze 
foto’s en ideeën. 

Tekst in het blauw: 

control-klik -> website

Wie weet zit er iets voor je bij. 



Om te
doen/maken

 Stoepkrijtkunstwerk 

 Brief/ tekening voor tijdcapsule 

 Legochallenge

Knutsels voor kinderen

Kunstlab

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/
https://www.youtube.com/channel/UCuP3yRYWqivXaTdUxo8OfpA


 Maak een doorgeefverhaal (ieder 
bijvoorbeeld 5 zinnen)

 Lees een verhaal voor en verstop er 
een raadsel in 

 Maak je lekkerste recept, 

of probeer juist een heel nieuw recept

 Van papier een knikkerbaan maken 

 Verwen je ouders

 Film kijken

 Vouwen maar 

https://www.vouwjuf.nl/vouwvoorbeelden/kusudama-bloemen/




Webkwestie

 Webkwestie

Van groep 5 tot en met groep 8 

zijn er heel veel verschillende onderwerpen

te onderzoeken

http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm


Of online 
ontsnappen uit een
escaperoom…

Ontsnappen maar

https://www.kraakm.nl/


Voor de natuurliefhebber

 Zwerfvuil opruimen in je omgeving

 Natuurcollage maken 

Geocachen

 Geocachen

Hier wordt uitgelegd wat het is, hoe het 
moet, wat je vindt, enz. 

Naar de dierentuin

Safaripark Beekse Bergen

 Nieuwsgierig naar de nesten en kuikens van 
vogels, kijk dan eens naar

Vogelbescherming beleef de lente

https://www.geocaching.nl/
https://www.youtube.com/user/safariparkbb/playlists
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar


Meer dan 100 verschillende natuuropdrachten
Natuurwijs

Freek Vonk
Freek Vonk vertelt

https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-03-16%20Bericht%20van%20de%20boswachter&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten&student_group=6&season=spring
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pZjjB-asPJ9aQkKmyzhB81UKEaIFIjI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pZjjB-asPJ9aQkKmyzhB81UKEaIFIjI




Zin in proefjes?
 Proefjes.nl

 Nemo

 Proefjes met Dylan Haegens

https://proefjes.nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
http://www.juffiesenmeesters.nl/proefjes-dylan-haegens/


Rondje om de wereld 
vanuit je luie stoel
 Rondreis Egypte: Altijd al willen zien hoe 

een graftombe eruit ziet? Dan is dit jouw 
reis:

Egypte

 Weekendje Londen: even er snel 
tussenuit? Dan is een weekendje Londen 
misschien wel iets.

Londen

 Blijf je toch liever in Nederland? Dan kun 
je een tour maken in het Rijksmuseum. 
De nachtwacht en het Melkmeisje 
wachten op jullie. Daar kiezen voor het 
Rijksmuseum en op een geel poppetje 
klikken. Dan kun je rondlopen door het 
museum. Waar hangt de Nachtwacht? 
Zoeken geblazen!

Musea

https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-virtuele-tour-van-de-graven-van-de-faraos-140755
https://360.visitlondon.com/
https://artsandculture.google.com/




Lekker lezen!!

Voor 10 cent je eigen boek                    
Paul van Loon leest voor

Jaques Vriens leest voor        
Of je leest een eigen boek / ruilt boeken met vrienden/familie

https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSO0KXV3PsNF13jOoBHdOjmTV4MGwyX2Q
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ


Digivaardig

Je kunt een stopmotionfilmpje maken:

Stopmotionfilmpje

Of je ontwerpt je eigen dierentuin:

Maak je eigen dierentuin

https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje
https://maken.wikiwijs.nl/97315/Ontwerp_een_dierentuin


Lekker bewegen
Workouts op Zappsport te vinden, 
bijvoorbeeld:

Zappsport met Nathan

Just dance

Juf Ellen: kijk even op de site van Team 
Sportservice Kennemerland. Zij hebben
een sport en spel draaiboek met filmpjes
voor jullie!! Sport en spel

https://www.youtube.com/watch?v=WoKfeCJ_-18
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/


Touwtjespringen

Voor iedereen in je eigen huis of tuin. Spring elke dag touwtje. In 
een schema kun je van iedereen in je gezin bijhouden hoeveel 
keer je achter elkaar kunt springen. Doe elke dag een aantal 
pogingen en schrijf je beste serie sprongen op. 
Moeilijker: achteruitspringen / met je ogen dicht springen / op 1 
been springen

Stoepranden
Deze activiteit kennen je vader en moeder misschien nog wel van vroeger. 
Een echte activiteit om bij de voordeur te doen! Je staat beiden aan één kant van 
de weg (op de stoep) en probeert de bal bij elkaar op het randje van de stoep te 
gooien. Als je de stoeprand raakt, komt de bal (meestal) terug en mag je nog een 
keer. Wie het eerst bij de 10 komt! Je kunt het iets moeilijker maken door met je 
verkeerde arm te gooien. Tip: Pas op voor het verkeer…



De Zevensprong
Benodigdheden: (tennis)bal en een muur

Voer de opdrachten op volgorde uit. ‘Muur’ betekent
‘gooi tegen de muur’ en ‘grond’ betekent ‘stuiter op 
de grond’. Wanneer een opdracht in één keer lukt, is 
deze klaar en ga je door met de volgende opdracht. 
Met een grote bal is het makkelijker dan met een
kleine bal. Probeer maar! 

7x muur – vang

6x muur - grond – vang

5x grond - muur - vang

4x onder been door tegen muur – vang

3x muur - klap – vang

2x muur - rondje draaien – vang

1x muur - klap (voor-achter-voor) – vang





Tijd voor muziek?

 Kijk nog eens naar de lessen 
van meester Herman. Zit er 
vandaag iets voor je bij?

 Componeer je eigen lied:

Musiclab

https://musiclab.chromeexperiments.com/




Tekenen!!!

 





Online naar
een museum?
Of concert?
 Rijksmuseum 

 Van Goghmuseum

 Anne Frankhuis

 Avro familieconcert

https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/haal-het-museum-in-huis#0
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhraBaFHyYSvh9Uf9nU1hJpWbCwLyQPdx


Op vakantie

Ook al zit je thuis, je kunt tóch op vakantie! 
Ga bijvoorbeeld met het hele gezin eens een 
nachtje in de woonkamer logeren. Pak 
allemaal een koffer in, sleep de matrassen 
of luchtbedden naar beneden en waan je op 
vakantie in je eigen huis. Als het lekker weer 
is, zou je zelfs buiten de tent op kunnen 
zetten.



Challenges!!!

 Challenges zoals deze -> 

vind je op

Challenges voor kinderen 

https://juffrouwfemke.com/2020/03/28/challenges-voor-kinderen/


Voor als je nog meer
wil ontdekken… kijk eens
naar deze site:

 Voor nog meer tips...

 En een leuke dingen bingo

https://padlet.com/nienke18/linkjes
https://www.jufbijtje.nl/bingo-wat-doe-ik-in-de-meivakantie/




Fijne vakantie
allemaal!!!


