Voor iedereen!
Kun je echt helemaal niet stil zitten in de vakantie? Is leren alleen
maar leuker geworden? Dan hebben we hier nog veel meer tips voor je
om je vakantie nog leuker te maken!
Muziek meester
Sjef heeft al vaak
een schoollied
gemaakt:
Frans Naerebout-lied
Leeuwenburch-lied
Lichtboei-lied
Lonneboot-lied
Mozaïek-lied
T.E.C.-lied

Lezen in je eigen leesboek
met een leesbingo kaart

Kunst- en Technieklessen
TalentTorens

Bouw een tent in de tuin,
kamer, of...

Word meester
pannekoekenbakker en
bak samen
met je papa
of mama
overheerlijke
pannenkoeken (en eet ze
ook zelf op!)

Zet een pijlen-speurtocht
uit samen met je
broer(tje)
of zus(je)
en laat je
vader of
moeder het
oplossen!

Breng een (online) bezoek
aan het  Rijksmuseum
Amsterdam

Ga op een virtuele
rondleiding door het
MuZeeum in Vlissingen

Beleef samen met je
broertjes en zusjes de
Efteling thuis!
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E-books luisteren of
luisterboeken lezen ?
Thuisbibliotheek!

Je eigen Koningsdag
spelen? Hier vind je alle
originele materialen voor
de echte Koningsspelen!

Ga op expeditie met de
natuurlessen van Freek
Vonk: Meester Freek
Maak of
bak iets
lekkers
en deel
het met
anderen!

Maak zelf
een leuke
kaart en
stuur die
naar een
vriend of vriendin!

Speel smartgames op
www.smartgameslive.com
(even een gratis account
aanmaken!)

Kom elke
woensdag
middag online
voor een
culturele
workshop via
een livestream van
Kunsteducatie Walcheren

Speel elke dag met een
nieuwe tegenstander een
andere beweeg bingo!

Alle liedjes
met muziekmeester Sjef
op
www.Archipel.tv

Voer elke dag een nieuwe
challenge uit !

Liever de super leukste en
meest koninklijke enige
echte thuis versie van de
Koningsspelen thuis
organiseren?

Haal dan hier alle
draaiboeken en materialen
op!
Of speel een keer sport
ganzenbord.

Daag telkens een van je
ouders, vrienden of
vriendinnen uit !
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Speciaal voor jouw groep!
digitale prentenboeken op
digiboeks.nl

Groep

Film & verbeelding voor kleuters:
Taartrovers thuis

Interactieve voorleesboeken:
Bereslim.nl
gebruikersnaam: bereslim100943;
wachtwoord: Bieb2020

Groep

Taartrovers thuis

Groep
www.leestrainer.nl
Interactieve voorleesboeken: Bereslim,
gebruikersnaam: bereslim100943;
wachtwoord: B ieb2020
Thuiswerkchallenge - Tekenen met schaduwen.
www.tafelsoefenen.nl
www.leestrainer.nl

Groep

Spellingwerk (en nog veel meer)
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Groep

www.spellingoefenen.nl
www.tafelsoefenen.nl
www.leestrainer.nl
Spellingwerk (en nog veel meer)

www.spellingoefenen.nl

Groep

www.tafelsoefenen.nl
www.leestrainer.nl
Spellingwerk (en nog veel meer)

Groep

www.webkwestie.nl
www.leestrainer.nl
Spellingwerk (en nog veel meer)

leuke beweegspelletjes voor buiten (ook strand- en bos):
www.mamaliefde.nl
beweegtips voor ouders en kinderen:
www.allesoversport.nl
beweegtips voor kinderen van 1 t/m 5 jaar:
www.dutchgymnastics.nl
vermaak spelletjes voor binnen- en buiten:
www.zomerperiode.nl
een filmpje om thuis te kunnen golfen:
www.facebook.com/huisgolf

Bewegen

Veel vakantieplezier!
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