
 

Beste leerlingen, 
 

Morgen is het 1 april: mopjesdag! 
Misschien moet je vandaag al 

bedenken hoe jij jouw zus, broer, 
mama, papa, juf of meester zal 

beetnemen. Let er wel op dat het niet 
kwetsend of schadelijk is en dat 

iedereen ermee kan lachen. Veel 
plezier! 
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Uitdaging 

 
Probeer in 1 minuut zo veel mogelijk keer 

te springen (met een springtouw). Daag je 
zus, broer, mama of papa uit. Wie kan het 

meest springen? Probeer je eigen record 
te verbeteren! Maak er een foto of filmpje 

van en deel die met je vrienden. 
 

 
Activiteiten 

 
Modeshow met mama’s of papa’s kleren* 

 
Laat de kinderen snuffelen in de kleerkast 

van mama of papa. En in de schoenenkast, 

want wat is er leuker dan rondlopen op 
mama’s hoge hakken? Met veel te grote 

outfits kunnen de kinderen een heuse 
modeshow houden. Of leer je kind welke 

kleuren en stoffen mooi samengaan 
tijdens een echte styling-sessie met je 

eigen kleren. Maak er een foto of filmpje 
van en deel die met je vrienden. 

 
Speurtocht 

 
Creëer binnen enkele minuten een 

spannende speurtocht voor de kinderen. 
Teken een te zoeken object op een stuk 

papier. Onder dit object plaats je een 

stukje papier met een tweede kleine 
puzzel die leidt naar de volgende plek of 

object, waar de derde en laatste puzzel 
wacht. De kinderen vragen waarschijnlijk 

al vóór de uitleg van het spel naar de 
winnaarsprijs … Tja, de volgende film 

uitkiezen voor vanavond? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Raadsels  De oplossingen vind je achteraan in dit krantje. 

 
Wat is dit? 

 



Knutselen 

 
1. Leg alvast al je stroken papier klaar. Ze meten 3,5 cm bij 21 cm. 

 

2. Van de korte strookjes maak je twee lange 
 door ze in regenboogvolgorde aan elkaar te kleven. 

 



3. Lijm het begin vast aan het einde van de andere strook 
 in een hoek van 90 graden.  

 

4. Vouw de verticale recht op de horizontale. 

 

5. Doe nu hetzelfde bij de andere kant. 

 

6. En hopla! Zo verder en verder … 

 

 

 

 
 



Kleuren 

 
 

 
 

 
 

 
 



Internet tips 

 
1) Lezen met Fundels* 

  
 Hebben je kleine boekenwurmen alles in huis al gelezen? Probeer dan 

 Fundels. Op deze app vind je prentenboeken voor kleuters en 
 verhalen voor beginnende lezers van 6 tot 10 jaar. Download de app 

 en meld je aan met je bibkaart. Geen bibliotheekgebruiker? Tot 3 april 
 biedt de app vijftien gratis verhalen. 

 www.facebook.com/fundelsbe 
 

2) Work-out voor ouders en kinderen* 
  

 Op zoek naar een goede work-out voor thuis? Voormalig olympisch 
 atleet Hans Van Alphen schiet te hulp. Als kinesist en personal trainer 

 spoort hij iedereen aan om meer te bewegen. Op Instagram post hij 

 filmpjes met een ouder-kind work-out, samen met zijn dochter Sam. 
 Zo raakt je kind energie kwijt en heb ook jij je dagelijkse portie 

 beweging. 
 www.instagram.com/hansvanalphen10 

 
3) Familietheater op je scherm* 

  
 Theater FroeFroe, bekend voor zijn mix van theater, poppenspel en 

 muziek, biedt gratis streams van opgenomen voorstellingen aan. 
 Onder meer de Shakespearebewerking Titus (12+) vind je op de site 

 terug onder de tab ‘video’, en zelfs integrale versies van de recente 
 producties Killie Billie (7+) en Stella, ster van de zee (6+) staan al 

 online. 
 www.froefroe.be 

 

 

Oplossing rebus: 
EEN VRIEND IS NET ALS EEN 

KLAVERTJE VIER: MOEILIJK TE VINDEN EN 

GELUK ALS JE ER EEN HEBT 

 

Oplossingen raadsels: 

KNIPOOG - VEEARTS - REGENPIJP - GATENKAAS 

 

Met dank aan de collega’s en ouders voor de leuke tips! 

Heb je nog leuke ideeën voor in dit krantje? Mail ze naar: 

 koen.b@potlodenschool.be 

 
 
* Uit GVA de markt van zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020 
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