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03/03/2020 

Beste ouders, 

Tijdens de paasvakantie zetten we onze dagelijkse post en ideetjes even op on hold. 

 

Eventjes geen inspiratie?  

Neem een kijkje op onze verzamelborden, daar kan je alle tips terugvinden. 

Knutsels en frutsels: https://nl.padlet.com/lenteland/565wxnot9mv1 

Spelletjes en activiteiten: https://nl.padlet.com/lenteland/rvkjf1mjp0b6 

Digitale links: https://nl.padlet.com/lenteland/Bookmarks 

Tips rond invulling  

03/04/2020 

Tip van de dag 

 

 

Verspreid het leesvirus! 

Het leesvirus is het enige virus dat we willen helpen verspreiden. 

Op www.verspreidhetleesvirus.be vind je allerlei gratis boeken en 

lees/luisterfragmenten, info over kortingsacties, toegang tot 

digitale leerplatformen, en nog veel meer leuks voor kinderen en 

jongeren. Een aanrader voor de paasvakantie!  

Buiten/binnen 

activiteit 

 

Voederhuisje voor vogels 

- Uit een oud drankkarton kan je een voederhuisje knuselen.  

- Vul het met pitten en zaden 

- welk vogeltje komt bij jou op bezoek?  

Uitdaging alleen 

/samen 

Laat je auto zelf vooruit rijden 

- Knutsel of bouw een auto, en plaats een ballon in het 

midden. 

https://nl.padlet.com/lenteland/565wxnot9mv1
https://nl.padlet.com/lenteland/rvkjf1mjp0b6
https://nl.padlet.com/lenteland/Bookmarks
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.verspreidhetleesvirus.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KblxNbf0iFfA-Tvfg_hTgrEuzcr-61hQzH0CfRcCUhaqCQiNd7sYR1Rg&h=AT02NCiWD4mSk8zvK-Xawbyeig1C46OfqA9Xt35j1HVyr91l0Ch_Qd2EsWiVLpSSZYdHErC0afmJqwxJA3y9F_FkXG71f8j-PQA6viqSrQ6IczXExEHttqFRQDm6SYA8cUwk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT24gPJ-PO0Co39DorTtbv_ULeLNaVe2sl3Jc2gm1w7JoovVhXf2hVRyJ0zmNyW4VQOhnJBn3ltkdEFYuklpCze0K9Dr3FpSMG-1mVrdvhcCCFBQ3Uz0vONxH0xZp9mwpjo2HdRzH5DqV3gbXw2lZdEqfvVieKbIudn2ZctpZhzstOF_qK1-7-RfpkbXTtPvkstXKxjpwYceCb-33oUtj5ZswIz1SzmGyGe4Yat6bNt9T4Iy5zeKlVKTSXPgLVjoYogOPqSK
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- blaas de ballon op, zet de auto op de grond en rijden 

maar! 

- wie kan zijn auto het verst laten rijden?  

Digitale tip 

 

Podcast over wetenschap voor kinderen (vanaf 8 jaar) 

Wetenschapje is een podcast van Het Geluidshuis over 

wetenschap voor grote en kleine denkers vanaf 8 jaar. 

Elke aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op één 

welbepaalde vraag. 

Die zoektocht doen we natuurlijk niet alleen. We laten ons 

bijstaan door een wetenschapper die ons meeneemt in zijn 

wereld vol kleine weetjes en grote feiten.  

Zo komen we veel te weten over van alles of van alles over veel! 

START! 

https://www.wetenschapje.be/podcast 

 

https://www.wetenschapje.be/podcast

