
Hey allemaal 

 

Vanavond begint de paasvakantie. Ook in de vakantie zullen we nog binnen moeten blijven.  

Hier nog vele leuke tips, oefeningen, opdrachtjes, … om je ook deze vakantie niet te vervelen.  

 

Het wist-je-dat-ALFABET geeft je een zet! 

 

Wist je dat … 

A: Apen in staat zijn om net als ons, de mens, woorden te leren?  

Zorg dat je je woordjes goed bijhoudt en geniet van de tijd om rustig een leuk boek te lezen. We zijn 

benieuwd wie ons na de vakantie verbaasd met z’n leesniveau! 

 

B: Brussel de hoofdstad is van België? 

Ken je nog hoofdsteden van andere landen? Misschien heb je er wel al een aantal gehoord in 

Karrewiet.  

 

C: je met Chrome Music Lab je eigen liedje kan maken/componeren?  

Er zijn tal van mogelijkheden. Leef je uit en laat iedereen genieten je muzikaal talent. 

https://musiclab.chromeexperiments.com  

 

D: domino een heel leuk spelletje is om te spelen, nu je een lange tijd thuis bent? 

We hebben genoeg tijd om te oefenen in deze dagen. Misschien worden we wel ooit zo goed als 

deze mannen en vrouwen. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7OzuXZ6U7s  

 

E: je edelstenen gewoon kan vinden in de natuur? Alle edelstenen die je kan kopen in de winkel zijn 

ooit in de natuur gevonden.  

Ga in de natuur op zoek naar andere mooie voorwerpen. Hiermee kan je aan de slag en kan je een 

kunstwerk maken met natuurlijke materialen. Misschien kan je wel een origineel paasei maken?  

 

F: er voor 2002 niet met de euro maar met de Belgische Frank werd betaald in België? 40 BF = €1  

In welke landen binnen Europa betaal je niet met de euro? Zoek antwoorden bij je ouders en 

eventueel op internet.  

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z7OzuXZ6U7s


 

G: een klassieke gitaar 6 snaren heeft? 

Muziek maakt mensen blij. Dans samen met je gezin om je lievelingsmuziek. 

 

H: je hersenen zich tot ongeveer je veertigste blijven ontwikkelen?  

Dus blijf ze trainen en probeer elke dag te werken voor school 

 

I: indianen niet in India maar in Amerika wonen? 

Waar ligt Amerika? Is dit een land? Waar ligt India? Is dat een land? Zoek Amerika en India eens op 

in een atlas, kaart of op internet.  

 

J: januari de eerste maand van het jaar is?  

De jeugdboekenmaand is net voorbij. Hebben jullie al genoten van een leuk boek? Ik heb alvast mijn 

eerste boek helemaal uitgelezen en kijk al uit naar het volgende.  

Maar misschien krijg je geen genoeg van kunst, het thema van de jeugdboekenmaand. Deze vakantie 

kan je je knutseltalenten nog eens bovenhalen. Ik ben al benieuwd naar al die kunstenaars! 

 

K: de rijkste kat ter wereld 13 miljard dollar waard is? Zijn baasje liet hem dit achter toen hij stierf.  

Heb je een huisdier? Geen hem/haar deze periode extra aandacht.  

 

L: LEGO, de leuke blokjes die iedereen kent, is afgeleid van het Deense ‘leg godt’ wat ‘speel goed’ 

betekent?  

Maak genoeg tijd voor ontspanning en haal nog eens speelgoed uit waarmee je lang niet hebt 

kunnen spelen.  

 

M: de maan in een baan rond de aarde draait?  

Bewegen is gezond. Hoeveel toertjes kan jij rond je huis lopen?  

 

N: neushoorns 800 tot 3500 kg wegen?  

Wegen heb je nodig wanneer je bakt en kookt. Misschien een leuk idee om je ouders een te helpen 

in de keuken.  

 



O: Olivia de meest populaire naam is voor een pasgeboren babymeisje? In 2019 werden er maar liefst 

343 geboren in Vlaanderen.  

Welke namen vind jij mooi? Waarom heb je deze naam gekregen? Dit brengt een leuk gesprekje 

binnen je gezin op gang.  

 

P: het bijna Pasen is?  

Help de paasklokken een handje en verstop zelf ook paaseitjes voor je zussen/broers/ouders ... 

De paasklokken kwamen bij mij een leuk ei brengen. (Vanonder vind je het!) Knip de verschillende 

stukken af elkaar.  

Welke dieren kan je maken met deze stukken? 

 

Q: quarantaine betekent dat je in afzondering moet zijn, hierbij moet je binnenblijven en mag je met 

niemand in contact komen?  

We zitten nog even in ons kot. Maar samen maken we er het beste! Geniet van de extra aandacht 

van je mama en papa en speel extra veel met je broers/zussen/huisdier/ …  

 

R: reclame ons beïnvloed wanneer we gaan winkelen? Wat we kennen vanuit de reclame zullen we 

sneller kopen in de winkel. 

Bedenk een leuke slogan voor je favoriete koekje, lievelingsfruit, je nieuwste kledingstuk, ... 

 

S: sport heel gezond is voor jullie?  

Ook binnen kan je van je sportieve kant laten zien, denk maar aan just dance of 

bewegingstussendoortjes in de klas.  

 

T: télévision het Franse woord is voor televisie? 

Probeer je schermtijd toch in te perken en geniet ook van de buitenlucht en de lentezon. 

 

U: de wereld verschillende tijdszones heeft? Niet overal zijn de uren dus hetzelfde op hetzelfde 

moment.  

Hoe laat is het nu in Vietnam? Hoe laat is het op dit moment in Canada?  

Hou je klokjes in de gaten en oefen op kloklezen.  

 

V: VRT NU elke dag educatieve programma’s uitzet op elke (school)dag?  

Nu in de vakantie staan er ook heel wat leuke programma’s op de site. Ga maar eens kijken.  



 

W: het menselijk lichaam ongeveer uit 65% water bestaat?  

Vergeet dus niet voldoende te drinken.  

 

X: de xylofoon het bekendste woord is dat met een X begint?  

Ken jij nog woorden met de X? 

 

Y: Yoga goed is voor je lichaam en geest?  

Dit kan je ook perfect bij je thuis eens proberen! 

Een voorbeeldje: https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg  

 

Z: de grootste zee-egel ooit een diameter had van 32 cm? 

Ga met je meetlat aan de slag. Waar in huis vind je dingen van 1 meter, 32 cm, 1 cm?  

Vergeet jullie formules niet en herhaal de formules die je kent nog eens. 

 

Heel veel plezier ermee en hopelijk tot na de vakantie.  

Hou jullie gezond, groetjes juf Beaudine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg


 

 

 

 

Tips nodig?  



 

 


