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TIPS voor tijdens de lesvrije dagen
DEEL 2 : Tijd om thuis te zijn
TIP 1 : SMARTGAMES
https://www.smartgames.eu/nl/blog/hoe-hou-je-jouw-kinderen-thuis-educatiefbezig?fbclid=IwAR0AcDU3vp0EZFOZCF0I4jMcmt54t01I3pb88CmhKYiObwHKrJniDJczhVU
Als compensatie omdat er nu geen les is verlenen de makers van ‘Smartgames’ tijdelijk gratis toegang tot
hun online spelletjes: ‘Smart Games Live’ en al hun mobiele ‘Smartgames applicaties’. Educatief
speelplezier voor iedereen!

TIP 2 : ORIGINEEL ZIJN MET LEGO
Originele opdrachten doen met legoblokken: opdrachtenkaartjes vind je via deze link:
https://blog.kreanimo.com/lego-uitdagingen-opdrachten-kaartjes-gratis-download/

TIP 3 : GEZELSCHAPSSPELEN
Een gezelschapsspel spelen samen of enkel de broer(s) en zus(sen) onder elkaar.
Memory, kwartet, Scrabble, Yahtzee, Rummikub of Pim Pam Pet,…

TIP 4 : ZORGEN VOOR ANDEREN
(een) kaart(je)(s) knutselen of een tekening maken om in het woonzorgcentrum of ziekenhuis in de buurt af
te geven. Dit kaartje kan dan door het personeel gegeven worden aan bewoners/patiënten aldaar die nu in
isolement zitten.

TIP 5 : KEUKENHULPJES
Helpen in de keuken: gewoon mee het avondeten bereiden (groentjes snijden, melk toevoegen aan de
saus,…)
https://www.lekkervanbijons.be/koken-met-kinderen en https://www.mamasgezondetips.be/ zijn maar
een aantal voorbeelden waar je suggesties kan halen.
Wat vind je van de tips van Colette Courgette op https://www.velt.nu/nieuws/de-uitdaging-van-colettecourgette?fbclid=IwAR1k0OJXZOz7mh2CQPJL5TtauQrHYaHLUYoEquMEVhOIuJOvK-6iaZVPyFY ?

TIP 6 : THEMA PASEN
Een pagina vol tips om paasversiering te knutselen thuis
https://www.unicornsandfairytales.be/knutselactiviteiten-rond-pasen-kinderen-spelletjes/
Paasspelletjes spelen kan bij https://jufmaike.nl/download-spelletjes-pasen/
Een ganzenbord in het thema Pasen kan ook, dankzij https://www.mizflurry.nl/2019/04/ganzenbordpasen-spelletje.html
Deze paasknutsel is wel heel origineel, want je gaat eerst in tuin of bos op zoek naar moois uit de natuur en
gebruikt die mee in je werkje
https://www.studiolala.be/laladesign/studiolala_gratisprint_pasen2020.pdf
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TIP 7 : THEMATISCH WERKEN
Om te gaan knutselen rond een interessepunt van uw kind, is het fijn om bij www.pinterest.com het
onderwerp in te geven (bijvoorbeeld dino’s), gevolgd door het woord knutselen (of het woord ‘craft’ want
op pinterest staat nu eenmaal nog veel meer Engelstalige inspiratie)
Heel veel knutseltips om af te printen vind je bij https://creativepark.canon/nl/index.html

TIP 8 : OPRUIMTIJD
Uitgebreid de tijd nemen om speelgoed en/of de kleerkast op te ruimen klinkt niet voor iedereen leuk,
maar is nu misschien wel de ideale moment?

TIP 9 : KAMPEN BOUWEN
Een kamp bouwen in de living (met dekens, lakens, stoelen,.. of met grote kartonnen verpakkingen of
gewoon onder de eettafel) of in de tuin is heel tof.

TIP 10 : SCHERMTIJDTIPS
*Facetime / Skype met grootouders
*Deze website uit Nederland is tijdelijk gratis en bevat een groot aanbod voorleesverhalen: Kies ene
verhaal en laat het voorlezen voor je!
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/?fbclid=IwAR3OnMNMFdRAeSSRrekvFiVlVEEW0Gp9XYVPxovtdxgu
uGz0d_zi8NO_1K8 (voor kinderen van 0 tot 10 jaar, in 3 categorieën)
Er zijn ook gratis fundels
*Meedoen aan een challenge op Tiktok (bijvoorbeeld de challenge van de Ketnetwrappers)
*Met www.kahoot.it kan je, eens je een gratis login hebt gemaakt, quizzen opmaken. Ouders maken een
quiz voor hun kind, kinderen maken een quiz voor elkaar,…
* https://www.wordjo.com/kosteloos-scholen-account is tijdelijk gratis ; zo kan je je kind woorden laten
leren
*Leren programmeren is een vaardigheid die onze kinderen op school leren tijdens de ICT-lessen,vanaf de
tweede kleuterklas. Een betalend pakket dat nu tijdelijk gratis is om thuis te leren programmeren is
https://codescool.odisee.be/
*Er zijn extra luisterboeken van https://www.onlinebibliotheek.nl/ open gesteld in deze periode.
*Een museumbezoek kan nu ook niet, maar heb je al eens een virtueel museumbezoek geprobeerd?
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
*Zelf een filmpje maken : nu we geen kussen of knuffels mogen geven, kan je ‘hands-free’ begroeting
zoeken en deze filmen.
*Ben je sportief en wil je, nu de sportclubs dicht zijn, toch graag fit blijven? Je kan thuis oefeningen doen.
Het geeft een leuk effect om met de optie ‘time lapse’ van een smartphone of tablet jezelf te (laten)filmen
terwijl je de oefeningen
*De app Fundels bevat nu 15 gratis verhalen https://www.cultuurconnect.be/nieuws/fundels-tegen-corona

TIP 11 : VOORLEZEN
Kinderen leren heel veel van voorlezen. Samen verdwalen in een boek? Daar is nu misschien wat meer tijd
voor thuis?

TIP 12 : BUITEN KOMEN en BEWEGEN
Buiten spelen kan hopelijk meer en meer nu de lente weldra begint.
Gewoon spelen, zonder speelgoed / een frisse neus halen / lenteschoonmaak in de tuin / samen een
wandeling of fietstocht maken,…
Heb je een Facebookaccount? Op de pagina van ‘Bodymap’ wordt elke dag een beweegtip gegeven.
Fans van Nijntje vinden een reeks beweegtips bij https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/tips-voorthuis/
Hou je van dansen? Zet de luidspreker maar al aan, want hier komen allemaal liedjes van ‘Just
Dance’ https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance
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TIP 13: VERVELEN!
‘Mama, ik verveel me zo’ … momenten dat je kind denkt echt niets te kunnen doen, zijn echte
leermomenten: kinderen leren om zichzelf bezig te houden, ze ontdekken waar ze graag mee bezig zijn en
wat ze goed kunnen. Fantasie en creativiteit worden geprikkeld.

TIP 14 : AAN DE SLAG MET FOTO’S
Van elke dag thuis in deze periode een foto maken.
Van alle foto’s kan je een collage maken, een presentatie in je Google-account(vanaf tweede leerjaar),…
Je kan het ook nog groter zien : een ‘Corona-dagboek’ maken. Dit kan vanaf het tweede leerjaar in je
Google-account, maar kan ook in een schriftje. Schrijf van elke dag iets op, kleef er foto’s of prentjes bij of
vul aan met tekeningen.

TIP 15 : PROEFJES DOEN
https://thedadlab.com/?fbclid=IwAR2ioz0y_4yagPQQ7k0j7q9eyyIXJAzz5huY6ylsHOSoUHq1St7c0DaFEN4
kennen vele leerkrachten al. Vaak zijn deze toffe proefjes niet haalbaar in de klas. Voor thuis geeft het dolle
pret en kan je al spelend leren.

TIP 16: PROGRAMMEREN: PIXELTEKENINGEN
Pixeltekeningen zijn een ideale manier voor kinderen om programmeren en logisch denken te oefenen.
Een aantal gratis prints van pixeltekeningen vind je bij https://blog.kreanimo.com/pixel-tekeningen-om-teleren-coderen/?fbclid=IwAR3NUPksND2REtLkGUGUuLC9kkLIIOUjoIl9bOIlWhMVgNbsUNOs62FT2DI

PROGRAMMEREN : SCRATCH
Bij https://www.youtube.com/playlist?list=PLAikB2MPDb84pvSnJwZMBt6CLzu3PVdk&fbclid=IwAR0t8QmbNFa-jrkvi6B9JnFDjGSI_yg4WgsZEzvOm5qXsoRQcbwnALUfbck vind je filmpjes die je
leren te programmeren met het gratis programma Scratch.

TIP 17 : SPEELGOEDTIPS
*Maak een hele stad met al je speelgoed.
*Bouw een decor met je speelgoed en maak een toneelstuk.
Je hebt nu weinig publiek, omdat we in de ‘corona-tijd’ afspreken hebben hierover, maar je kan wel je
voorstelling laten filmen door een gezinslid.
*Leer jongleren
*Speel het boek dat je gelezen hebt na met je speelgoed. Misschien kan je er een ‘slow motion-film’ van
maken? Dit leerden we nog niet in de ICT-les, maar wie weet ontdek je zelf hoe het werkt?

TIP 18 : TELEVISIE
Kijk eens een film in een andere taal.
Op zender Eén kun je van maandag tot vrijdag terecht tussen 08.30 uur - 12.00 uur voor educatieve
programma's. Tussen 08.30 uur - 10.00 uur zijn er kinderprogramma's voor de lagere school.
Op zender Ketnet kun je iedere dag terecht voor actualiteit (zowel over coronavirus als andere zaken).

TIP 19 : TEKENEN
Wie graag tekent en inspiratie zoekt kan die misschien vinden bij www.krokotak.com; www.creametkids.nl
of tekenenenzo.blogspot.com

TIP 20: UITDAGINGEN
Je kan uit het lijstje uitdagingen een uitdaging kiezen om zelf te doen
*Zoek 5 voorwerpen in huis die beginnen met de letter ‘m’ (of kies een andere letter). Kan je de woorden
ook opschrijven?(vanaf 3KL)
*Teloefening: ga op zoek in huis en taal voorwerpen op (bijvoorbeeld : 2 W.C.rollen op toilet en 5 in de kast
maakt samen 7 rollen). (vanaf 3KL)
*Bouw een zo hoog mogelijke toren (vanaf 1KL)
*Ga op vakantie in eigen huis: kamperen in de woonkamer
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*Samen met mama of papa in fotoboeken kijken van toen zij/hij kind was. Dolle pret!
*Daag mama, papa, broer of zus uit: wie is de beste planker in huis (lagere school)
*Michelinmannetje: doe eens zoveel mogelijk kleren boven elkaar aan. Hoeveel zijn dat er?
*Binnenkort is het 1 april. Je zal dan niet op school zijn. Bedenk nu al grappen om met je gezinsleden uit te
voeren. Of ga je een grap bedenken om naar je juf/meester te mailen op fopjesdag 1 april?
*We moeten nu een afstand van 1 en een halve m bewaren van elkaar. Maak deze afstand met allerlei
voorwerpen (wc-rollen, leesboeken, speelgoed,…) om duidelijk te maken welke afstand we moeten
respecteren.

TIP 21: LUISTERVERHALEN en LIEDJES
De alombekende luisterverhalen van het Geluidshuis ken je misschien ook al? Maar ook deze uitgeverij
zorgt voor extra gratis materiaal in deze Corona-periode.

https://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret?fbclid=IwAR1bysiaxZPglMQkNjx0wCkk5io4GwEcHXdaTWkJyREce4z7RUvQ4Yr0bg
Onze Kapitein Winokio heeft een liedje over handen wassen en nog veel meer (muzikale) ideetjes bij
https://kapiteinwinokio.be/eerste-hulp-bij-quarantaine/

TIP 22: EEN GEZELSCHAPSSPEL OVER CORONA
https://elsbethneyens.com/spel-covid-19/?fbclid=IwAR09fsFC2814gTctskAOtFMT3sfcQgWbRzhDkCQZbED1razR2KnLeiRuk8 via deze link vind je een
preventief spel. Hoe word je niet ziek? Help elkaar tijdens het spel door beschermingsmaatregels toe te
passen.

TIP 23 : WE LOVE MARIE
Ons vastenproject dat nu ook even ‘on hold’ staat heet ‘We love Marie’.
Op de Facebookpagina van dit goed doel vind je elke dag een knutseltip. En al knutselend kan er gepraat
worden, met tips van de mama van Marie, over gevoelens.

TIP 24: ‘WAMOEKDOEN’
Ouders die op Instagram actief zijn, kunnen op de pagina van ‘Wamoekdoen’ tips voor thuis vinden want
iedereen die op Instagram een foto/filmpje post met #wamoekdoen ziet zijn post ‘gerepost’ worden op de
pagina. Elkaar inspireren is het dus.

TIP 25: BLIJF IN UW KOT –CHALLENGE
Een initiatief van ‘Natuur en wetenschap’ met dagelijks een uitdaging. Je vindt hen op Facebook of
Instagram.

TIP 26: WE GAAN OP BERENJACHT
Een tip voor groot en klein, ideaal bij dit mooie weer: we gaan op berenjacht.
Vele mensen zetten een beer aan het raam. Het ideale smoesje om je kinderen een wandeling of fietstocht
te laten maken: op zoek naar beren. De locaties worden bijgehouden op een GOOGLE MAPS-bestand.
Op dit moment zijn er al meer dan 300 te spotten in Schilde.

TIP 27: ELKE WEEK 5 TIPS
Op de website https://doenkids.nl/de-5-bso-activiteitentips-voor-deze-week/ per week 5
activiteitentips met per activiteit een draaiboek. Deze website is zeker interessant dus!
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