
 

Laat iemand de opdrachten van een kleur voorlezen. Kies uit elke kleur rij een opdracht en zet er een 

kruis door. Je mag meer opdrachten doen. 

 

Vandaag hoef je niet 
naar school. Waar 

denk je aan als je aan 
school denkt? Teken 
dit en laat iemand de 

woorden erbij 
schrijven of schrijf 

deze zelf op. Neem dit 
mee naar school. 

 
 

Pak een boek uit je 
kast en bekijk het 

boek. Weet je waar 
het boek over gaat? 

Vertel het aan iemand 
in jouw buurt en vraag 
of deze het aan je wil 
voorlezen. Klopt het 

verhaal? 

Zoek 10 voorwerpen 
op die je kunt eten. 
Wat vind je lekker? 
Wat niet? Leg dat 

eerst bij elkaar. Met 
welke letter beginnen 

de voorwerpen? 
Schrijf de letters op 
een papiertje en leg 

die er bij. 

In kranten en 
tijdschriften staan veel 
letters. Zoek de letter 
van jouw naam op en 
plak ze op in de goede 
volgorde. Kun je ook je 

achternaam erbij 
zetten? Neem dit mee 

naar school. 

Verven met water; 
Zet een pot of emmer 

met water neer en 
een grote kwast. Verf 

met water op de 
stoep, de muur een 

bankje, je kunt letters 
gaan verven of cijfers 
en je kunt iets moois 

maken. 

Ga naar buiten en 
zoek allemaal 

voorwerpen met 
verschillende kleuren. 

Kun je er een 
regenboog van 

leggen? Laat maar 
eens zien en maak er 

een foto van. 

Pak een vel papier en 
je potloden of stiften. 

Ga naar buiten en 
zoek een mooie plek 
op. Ga hier zitten en 

teken wat je ziet. 
Neem deze tekening 

mee naar school. Gaan 
wij raden waar het is. 

Ga naar buiten en 
neem een doos of een 

eierdoos mee. 
Verzamel van alles wat 
je ziet en doe het in je 

doos. Wat heb je 
gevonden? Schrijf het 
op een papier. Maak 

er een foto van. 

1 minuut gaat snel. 
Kun je tellen tot 60? 

Ga eens in een minuut 
naar je slaapkamer en 

weer terug, bedenk 
eerst of je dat gaat 

lukken. Kun je ook je 
jas aan doen in een 

minuut? En naar jouw 
fiets rennen in 1 

minuut? Teken eens 
wat je allemaal in 1 
minuut kunt doen. 

Zoek allemaal 
voorwerpen en maak 
hier een grote toren 
van. Hoe hoog wordt 
jouw toren? Maak er 
een foto van en dan 

kijken we morgen wie 
de hoogste toren 
heeft gemaakt. 

Maak een foto van 
een voorwerp heel 

dichtbij. Je moet niet 
kunnen zien wat het 
is. Morgen gaan we 

raden welk voorwerp 
je op de foto hebt 

gezet 

Ga naar buiten en 
zoek iets om in te 

klimmen. Hoe hoog is 
dat? Zo hoog als je 

hand, je been, je lijf, of 
nog hoger? Kun je nog 
iets vinden om hoger 
in te klimmen? Maak 
er maar een foto van. 

Pak een folder of een 
tijdschrift en knip daar 
allemaal getallen uit. 
Leg deze op de goede 

volgorde en plak ze 
op. Neem deze mee 

naar school. 

Pak stoepkrijt en 
schrijf buiten de 

getallen van 1 – 20 op. 
Spring hier overheen 
en noem de getallen 
op. Spring daarna de 

even getallen van 2-4-
6-8-10-12-14-16-18-
20. Je kunt ook de 
oneven getallen 

springen 1-3-5-etc 

Tellen met een ballon 
Pak een ballon en 

blaas deze op en leg er 
een knoop in. Gooi de 
ballon omhoog. Hoe 
vaak kun je de ballon 

omhoog houden 
zonder dat deze de 

grond raakt 

Ga naar buiten en 
zoek allemaal cijfers 
op. Welke getallen 

kom jij tegen? Kun je 
er foto’s van maken? 
Heb je de cijfers 1-10 

kunnen vinden? 


