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HALLO!
Wat een gekke tijd is het! We moeten allemaal zoveel mogelijk binnen 
blijven, we kunnen niet naar school, opvang, werk. We mogen niet op 
bezoek bij opa’s en oma’s of bij mensen die ziek zijn. En we moeten 

ervoor zorgen dat we zo min mogelijk tijd doorbrengen met vriendjes en 
vriendinnetjes. Ook zijn restaurants en veel winkels dicht. We moeten 

heeeel vaak handen wassen, anderhalve meter afstand van elkaar houden 
als we toch buitenshuis zijn en vaak in de rij staan voor bijvoorbeeld de 

supermarkt.

Allemaal dingen die de wereld even heel anders maken. Er gebeuren nare 
dingen, maar er gebeuren ook mooie dingen. Veel mensen lijken wel iets 
liever voor elkaar, iedereen wil elkaar graag helpen om deze tijd zo goed 

mogelijk door te komen.

En wij van Montris missen jullie! En we willen graag dat jullie, ondanks 
dat je nergens naartoe kunt, toch een vrolijke vakantie hebben, vol avon-

turen! Kleine en grote avonturen met het hele gezin!

Daarom hebben we dit ‘scrapbook’ gemaakt; een soort herinneringsboekje 
voor later waar activiteiten in staan, plek is voor foto’s en kleine krab-

bels. Zo kun je altijd nog eens terugkijken naar deze tijd en je weer voor-
stellen hoe het was.

Samen avonturen blijven beleven, herinneringen maken, zoveel mogelijk 
lachen. Blijven shinen! Zo komen we samen deze tijd door!

We hopen dat jullie enorm veel plezier aan dit boekje zullen beleven!

Veel liefs, team Montris

PS Per week horen we van premier Rutte hoe en wat. Wat we mogen en niet mogen en ook 
wacht iedereen op het moment dat ze weer naar school, opvang en werk mogen. Heeeel 
misschien mag dat na 28 april. Misschien ook niet. Of misschien mag het dan wel, maar 
willen jullie nog niet. Dit boekje is eigenlijk gemaakt voor een vakantieweek, maar jullie 
kunnen het ook eerder of later gebruiken natuurlijk. Het is jullie scrapbook! En kies zelf 
welke versie je wilt gebruiken, de een is voor jonge kinderen, de andere voor wat oudere.



MIJN LOCKDOWNTEAM

Tekeningen maken en foto’s plakken van gezin



TODAY
Yeah, de eerste dag van je scrapbook! En een goed begin, is het natuurlijk het halve werk! Begin je 
scrapbook dus goed! Schud de boel tijdens het avondeten eens op, ‘stook een fikkie’ en speel je 

zelfgemaakte spel.

DINER DOEN

BUITEN

Om de boel wat op te schudden, kun je 
beginnen door eens een andere plek te 
kiezen om te gaan eten. Denk aan; onder
 de tafel, de slaapkamer van je broertje of 
zusje of in het bed van je ouders (alles kan 
in de was!) Elke ‘gang’ (voorgerecht, 
hoofdgerecht, toetje) ergens anders eten, 
dat kan ook! 

Maak een spel over jouw gezin/familie. Een quiz, 
een kwartet of een bordspel met vraagkaarten. 

Bij die laatste is het natuurlijk cool als de 
pionnen de vorm hebben van jullie! Dus maak je 

vader, moeder, broertjes, zusjes. Knip bijvoor-
beeld een foto van hun gezicht uit, knutsel een 
lijf en zorg met ijzerdraad dat de pion rechtop 

kan blijven staan. 
Voor een kwartet kun je denken aan een catego-
rie als ‘pappa’s wonderlijkheden’ (‘mag ik van 
jou; pappa’s scheetjes of heb je dan pappa’s 

flauwe grappen?’)

Fikkie steken! Zo knus, zo’n vuurtje. Doe dit bijvoorbeeld met de takken die 
je ouders over hebben van toen ze in de tuin gingen werken (hebben ze 
vast afgelopen weken gedaan). Heb je geen vuurkorf of schaal? Deze is 

makkelijk te maken. Je kunt ook een oude bbq of pan gebruiken. Het roos-
teren van marshmallows maakt het af! (Alleen voor geluksvogels met een 

tuin). (Psst... vraag je wel even of het mag of dat pappa of mamma je 
komen helpen?)

VRAAG

L

Welke dingen zijn er thuis allemaal anders nu?



PLAKBOEK
Plak hier een foto van hoe jullie erbij zaten tijdens het eten

Plak hier een van de kwartetkaartjes/quizkaartjes of schrijf 1 van de 
vragen van het bordspel op met het goede antwoord erbij.



TODAY
Ondanks dat het de afgelopen weken ontzettend ‘metzonderjas-weer’ is (in elk geval stukken meer dan 
normaal rond deze tijd), moeten we toch allemaal zoveel mogelijk binnen blijven. Een ommetje mag wel. 
Maak daar meteen een hoogtepunt van, een avontuur! De echte bofkonten onder ons hebben een tuin, 

dakterras of balkon. Zalig, doe dan vooral zoveel mogelijk buiten. En hang verder de slingers vooral zelf op, 
maak van zoveel mogelijk dingen een feestje.

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Schatzoeken! Verstop buiten iets, bijvoor-
beeld een briefje in een klein flesje, op een 
plek waarvan je weet (of afspreekt) dat een 
vriendje of vriendinnetje daar de volgende 
dag ook naartoe gaat. Begraaf het, verstop 
het in de bosjes of hang het in een boom. 

Vraag aan je ouders of je via de app of 
telefoon tips mag sturen, zodat jouw vriend-
je of vriendinnetje de schat vindt! Maak het 

niet te makkelijk hoor.

Ontwerp je eigen mondkapje (zie het patroon hiernaast). 
Mondkapjes, die je nu buiten best veel gedragen ziet worden door 
mensen, beschermen je niet volledig voor het virus dat nu heerst. 
Maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, hoor je wel eens. En 

zo’n saaie witte, dat is natuurlijk een beetje zonde! Maak jij eentje 
met bloemen of een stoere zwarte? 

 
Nodig:

Benodigdheden:
Stof

Schaar
Naald en draad (of naaimachine als je die hebt)

Elastiek, kan eventueel ook met een lintje of touwtje, maar liever 
elastiek.

Potlood, krijtje of pen.
Spelden
Patroon

(zie verder bij de volgende doen)

Onder het mom ‘de slingers hangen we zelf wel op’; dek met 
z’n allen de tafel op een feestelijke manier! Met een mooi 
tafelkleed, bloemen, misschien mogen de kaarsjes wel aan 

(is ook gezellig overdag) en zet vrolijke muziek op.

1.  Teken het patroon op de stof
Het patroon kun kun je printen voor een maatje L, stel je printer in op 95% voor een maatje M en op 90% voor een maatje S. 

Knip het patroon uit. Neem het materiaal dat je wil gaan gebruiken en vouw het dubbel. Teken het patroon op de stof.

2.    Knippen en spelden
Knip het patroon uit de (dubbele) stof. Als je het moeilijk vindt om de dubbele stof te knippen, speld de stukken stof dan aan 

elkaar.

3.     Voorkant naaien
Naai met een fijn steekje de bolle kant aan elkaar zoals op de stippellijn is aangegeven. Blijf ongeveer 1 cm van de kantlijn. 

Dit is ook fijn om even te spelden van tevoren.

4.     Zoomen naaien aan de onder en bovenkant.
De stoffen zijn nu aan elkaar bevestigd en je kunt ze dus openvouwen. Daarna kun je de zoomen omvouwen zoals op het 

patroon is aangegeven. Hiervoor kun je een wat simpelere steek gebruiken, want dit is vooral voor de netheid.

5.     Maak de tunnel aan de twee zijkanten.
Dit is het stukje waar je het elastiek aan vast gaat maken. Vouw de stof aan de uiteinden een stukje dubbel over de tunnel 

stippellijn en naai het aan het einde van de stof aan het geheel vast. Nu moet je nog je elastiek door de tunnel krijgen.

6.     Elastiek door de tunnel.
Als je je elastiek makkelijk door de tunnel kunt krijgen dan is dat natuurlijk mooi. Anders kun je een veiligheidsspeld 

gebruiken om aan je elastiek te bevestigen. Die kun je vervolgens door de tunnel heen duwen.

7.     Elastiek goed strak om de oren en klaar!
Je moet nu alleen nog je elastiekje aan elkaar vastbinden zodat het kapje achter je oren bevestigd kan worden. 

(Bron: www.projectcece.nl)

DINER
Die lieve ouders van jullie! Zij hebben vast wel een momentje levensgeluk 

verdiend inmiddels. Maak een spetterend diner voor ze. Dek de tafel op z’n 
allerallermooist. Bedenk een dresscode (dus zeg bijvoorbeeld dat ze iets 
groens aan moeten trekken of iets met glitters), maak een uitnodiging en 

een menukaart. Ohja, ruim ook op..

Neem altijd een stoffen tasje mee als je naar 
buiten gaat. Er ligt zoveel zwerfafval,    

               verzamel het en gooi het op de 
juiste plek weg.

LIFEHACK

VRAAG
Wat mis je niet van het ‘normale’ leven?



MONDKAPJE



TODAY
Lachen totdat je er buikpijn van krijgt! En dan een beetje buiten of binnen rondscharrelen 

en fladderen. Als je naar buiten gaat heb je hopelijk zonnestralen op je snoet en de 
geur van de lente in je neus. Hoofd op stand; ontdekkingstocht/avontuur/expeditie! 
Daarna welverdiend relaxen in je zelfgemaakte spa? En top de dag af met een bord 

fantasie-eten.

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Vrolijk de dag beginnen! Lachen kun je in 
principe nooit genoeg doen. Vertel elkaar je 

allerbeste mop. Wat je ook kunt doen is 
Lachtherapie. Begin, uit het niets, allemaal 
te lachen terwijl je naar elkaar kijkt. Begin 
met een bescheiden grinnikje of giechel, 

maar maak steeds meer geluid. Je zult zien 
dat het eerst heel nep en wat gek voelt, 
maar dat je uiteindelijk niet meer kunt 

stoppen met lachen!

Speurtocht! Liefst buiten, als het mogelijk is, anders 
kan het ook heel goed binnen.
Zoek naar de volgende dingen:

- Iets plakkerigs
- Iets geels
- Iets hards
- Iets blauws

- Iets dat stinkt
- Iets dat lekker ruikt
- Iets vies aanvoelt

- Iets paars
- Iets dat geluid maakt als je erin knijpt 

(en nee, niet je broertje of zusje)

Wie ‘zondag’ zegt, zegt uitgebreide lunch! Waar of niet? Eten 
jullie normaal niet echt iets warms bij de lunch? Misschien een 

idee om dat wel te doen vandaag! Broodje knakworst, een soepje 
of een omelet?

Tijd voor wat ontspanning! Trakteer jullie gezin op een spamiddag. Maak natuurlijke gezichtsmaskers: (bron: 
www.missnatural.nl)

Honing en yoghurt
- Meng 1 theelepel honing met 1 theelepel yoghurt.

- Smeer dit op je gezicht en laat ongeveer 10 minuten inwerken.
- Het masker wordt niet hard.

- Laat het een tijdje zitten en spoel het af met koud water. Tadaa, een babyzacht huidje!

Avocado
- Meng 1 halve avocado met 1 eetlepel honing.

- Prak de avocado fijn.
- Smeer het aan op je gezicht en laat 20 tot 25 minuten intrekken.

- Dit masker droogt ietsje op. Spoel het af met lauw water.

Aardbeien
- Meng 5 aardbeien, 1 eetlepel yoghurt en 1 theelepel honing.

- Prak de aardbeien.
- Bedek het eventueel met een gaasje om het beter te laten zitten.

- Laat dit masker 10 minuten intrekken en spoel het af met lauw water.

• Neem een bruisend voetenbadje (doe een bruisbal in een emmertje lauw water).
• En geef elkaar daarna een hoofd-, nek, rug-, hand- of voetmassage. Gebruik een klein beetje olie (niet voor een 

hoofdmassage natuurlijk).

DINER
Dat je je altijd al afvraagt hoe je twee lievelingsingrediënten bij elkaar 
zouden smaken.. Dat idee! Pasta met speculoos? Of wat voor wonderlijke 

combinatie heb jij nu in je hoofd? Probeer gewoon eens uit! Wie weet ontdek 
jij de nieuwe ‘jam met kaas’ wel. Maar! Kijk wel uit voor voedselverspilling. 
Dat is niet de bedoeling. Maak dus maar een klein beetje en wees zo stoer 
om het op te eten, ook als het niet zo geslaagd is. Iets veiliger is bijvoor-

beeld een fantasie-hamburger of een fantasie-pizza.

Tip tegen voedselverspilling; van bananen 
die al aardig bruin zijn geworden kun je 

heel goed bananenbrood maken.

LIFEHACK

VRAAG
De beste grap van de dag werd gemaakt door        en ging zo;



SPEURTOCHT
PLAK HIER JE VONDSTEN VAN JE SPEURTOCHT



TODAY
Wat fijn dat iedereen wel iets liever voor elkaar lijkt te zijn in deze gekke tijd. Zijn jullie dat ook? 

Maak van vandaag een soort Complimentendag, even extra extra extra veel liefde verspreiden! Daar gaat 
toch iedereen van glimmen?! Daarna de energie eruit! Organiseer een wervelende Family Gamesdag. 

Wie gaat er met die felbegeerde beker vandoor?

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Maak van vandaag Complimentendag. 
Verstop of lieve briefjes met complimenten 

voor elkaar door het huis. Of maak een 
podium en zet daar steeds een ander 

gezinslid op, die dan overladen wordt door 
complimenten. En dat kan gaan van ‘de 

mooiste kleine teen die ik ooit gezien heb’ 
tot ‘het allercoolste broertje van de wereld’.

Bedenk een challenge voor je lievelingsjuf 
0f -meester (mail deze ook naar ons op 

info@montris.nl) of voor je vader of moeder. Jij mag 
in je luie stoel toekijken hoe zij het uitvoeren!

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.

Idee: Kun jij ‘dierenbroodjes’ maken? Bijvoorbeeld het hoofd een bruine beer met 
pindakaas, 3 plakjes banaan(voor de oren en snuit) en 3 blauwe bessen (ogen en 

eentje op de snuit).

Organiseer een Family gamesdag! Een soort sportdag met je familie, waar je 
voor elke activiteit punten kan scoren. Maak ook een medaille of beker 

voor de winnaar, dat hoort erbij toch?! Ouderwets of nieuwerwets?
Nieuwe stijl:

- Maak een indoor of outdoor laser maze. Wie kan hier het snelste 
doorheen komen zonder af te gaan? 

- Speel ‘The floor is lava’.
- Stapel wc-rollen op elkaar, in de vorm van piramide, gooi deze om met 

een balletje.

Oude stijl:
- Zaklopen

- Ver springen
- Hoogspringen

- Hardloopwedstrijdje
- Hoelahoepen

DINER
Toch een beetje op vakantie! Pak een atlas en kies een land uit. Zoek een 
recept op dat typisch voor dit land is. Je kunt ook geblinddoekt ‘Ezeltje 

prik’ doen op een grote landkaart, als je het echt verrassend wilt maken. 
En wel meehelpen met koken he! Als extraatje zou je ook nog bijpassende 

muziek op kunnen zetten.

Als je alle complimenten opschrijft en in 
een pot doet, kun je hier later nog eens 

eentje uit trekken om elkaar spontaan in 
het zonnetje te zetten.

LIFEHACK

VRAAG
Het eerste dat ik ga doen als deze tijd voorbij is ...



TEKENEN
Teken de vorm van het land waar vanavond het eten vandaan komt.



TODAY
Begin de dag door de rest van het gezin goed wakker te maken met een geslaagde grap. Gebruik 

bijvoorbeeld je toppers van afgelopen 1 april of verzin iets nieuws. Behalve dat 21 april dus 
helemaal de nieuwe of de tweede 1 april is, is het ook een prachtige dag om eens wat records te 

breken. Wat jij? En vanavond ga je lekker eten met je handen! 
Sluit de dag af met een spel in het donker.

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Heb jij wel genoeg grappen uitgehaald op 1 april? Serieuze zorg. 
Een goede grap kan best een keer herhaald worden. En het liefst 
op een moment dat niemand het ziet aankomen! Haal dus je beste 
grappen en schrikacties uit de kast en begin de dag met een lach 
(of een enorme gil van je moeder) 
Maak een bijvoorbeeld nepdrol. Deze leg je in de wc of op de 
wc-bril, of in bad… Ieeeuwwww! 

Nodig?
 - Ontbijtkoek
-  Water
-  Een kom om te kneden
(- Eventueel: pindakaas met stukjes noot)
Doe 2 sneetjes ontbijtkoek in de kom. Voeg een klein beetje water 
toe. Eventueel doe je er wat pindakaas met stukjes noot bij voor 
special effects.  En nu kneden maar. Meng alles goed door elkaar. 
Daarna klei je de derrie tot een perfecte drol-vorm.

Geschiedenis schrijven! Nu doen we dat met z’n allen al in 
deze periode, er zal straks geen geschiedenisboek meer 

zijn zonder het woord ‘Corona’, maar ook jij kunt persoon-
lijk geschiedenis schrijven. Vandaag! Door het breken van 
een record. Je kunt ter inspiratie eerst bestaande records 

opzoeken, maar je kunt ook zelf ergens van een record van 
verzinnen en dat proberen te doorbreken. Dan wordt het 
meer een weddenschap! ‘Wedden dat ik langer dan 11,5 

minuut op 1 been kan staan?’ ‘Wedden dat ik een Kapla-to-
ren kan bouwen die hoger is dan 1.80 m? ‘Wedden dat ik 
de handstand langer dan 1 minuut en 7 seconden kan 

volhouden?’

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel grappig uit kan zien.
Maak bijvoorbeeld een ‘monstertje’ van geprakte avocado of zelfgemaakte guacamole. Als 

je daar 2 plakjes banaan oplegt (of halve plakjes voor een boos hoofd) met 2 blauwe 
bessen daar bovenop (halve voor een boos hoofd), heb je de ogen. Een half 

cherrytomaatje is de mond en het haar kun je maken van tuinkers.

Verstoppertje blijft een klassieker, altijd goed. Maar verstoppertje in het 
donker geeft de avond net die extra twist. Spannend! Het blijft lang licht 

nu, dus maak het zo donker mogelijk in huis, plak bijvoorbeeld 
vuilniszakken voor de ramen. 

DINER
In heel veel delen van de wereld eten de mensen met hun handen. Ook zin 
om eens te proberen? Zo beleef je je eten weer eens op een hele andere 

manier!

Bedenk een jaartal en zet de muziek aan 
die in dat jaartal populair was. Of zoek 

eens naar muziek uit jouw geboortejaar.

LANTERFANT-TIP

VRAAG
Ik hoop dat ik vanavond droom over;          omdat;

L



KNIP KNIP
Teken kakkerlakken en andere kriebelbeestjes, knip ze uit en leg ze 

ergens neer zodat je moeder of vader zich een hoedje schrikt!



TODAY
De week doormidden hakken. En hoe doe je dat beter dan met een onvergetelijke dag. Alle Flodder-
tjes en smeerkezen verzamelen, want we gaan alvast een voorproefje nemen op Modderdag. Wat 
kan ons het schelen! We doen het gewoon! Zo vies worden, dat je snot morgen nog bruin is. En 
vanavond mag iedereen shinen op de stip tijdens ‘My family’s got talent’. Tussendoor eten jullie 

gezond. Maar ook creatief en mogelijk exotisch. Om van te watertanden toch?

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Vies, viezer, viest! Organiseer een voorproefje op Modderdag. Met 
bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

- Een modderglijbaan; met een zeil op de grond, water en modder, maak je 
zo een modderglijbaan. Zwemkleren of oude kleren aan en glijden maar!

- Een modderbad; gooi bijvoorbeeld de zandbak vol met water en poedel 
een eind weg in je modderbad.

- Moddertikkertje, maar gooi alleen op elkaars billen. In je gezicht voelt niet 
fijn.

- Verven met modder. Papier en modder, is het enige dat je nodig hebt!

- Speel het Moddergooispel. Neem een groot stuk papier (of bijvoorbeeld de 
achterkant van een stuk behang), hang het buiten op en teken hier 
verschillende formaten cirkels op. Schrijf daar een puntenaantal in. Een 
hoger aantal in de kleinere cirkels. Maak dan modder. Bepaal een afstand en 
gooi met ‘ballen’ van modder in de cirkels. Wie scoort de meeste punten?

Mis jij je vriendjes en vriendinnetjes? Laat weten dat je aan 
ze denkt! Stuur een zelfgemaakt ‘vakantiekaartje’ en vertel 

over al je belevenissen. Je kunt er bijvoorbeeld ook wat 
zaadjes van vergeet-mij-nietjes bij doen en een door jou 
opgevrolijkte envelop is altijd cooler dan zo’n witte toch? 
Ook grappig is ‘Throw and grow’ confetti om erbij in de 

envelop te doen!

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.
Maak je bord mooi op met bloemetjes. Je kunt ook eetbare bloemetjes nemen 
en die op je brood doen. Of snij een spiegelei in de vorm van een bloem (maak 
golvende randen van het eiwit en zorg ervoor dat de gele dooier in het midden 

zit)

Iedereen komt aan de beurt om op de stip te staan vanavond in ‘My 
family’s got talent’. Welke acts zetten jullie neer? Is de jury streng maar 

rechtvaardig of mag iedereen door naar de volgende ronde? Als je je 
tussendoor verkleedt, kun je meerdere typetjes spelen! Oefenen mag, 

improvisatie is ook toegestaan.

DINER
Hebben jullie samen een lievelingsland? Een land waar je op vakantie bent 

geweest of waar jullie nog graag naartoe zouden gaan? Voeg dan een 
vleugje ‘Spanje’ of een snufje ‘Griekenland’ toe aan het eten van vanavond. 

Met bijpassende muziek, is het net alsof je daar echt bent.

Staar naar de wolken en benoem welke 
figuren je ziet.

LUIERTIP

VRAAG
Wanneer voelde jij je vandaag blij? Waarom?

L



LEKKER VIES
Plak hier een foto van het moment dat jullie op je allerviest waren en 

teken er iets omheen met modder;



TODAY
Jullie gaan vandaag op een cultureel uitje, want dat hoort toch eigenlijk wel bij een vakantie. 
Vrolijk daarna de boel binnen een beetje op met mooie natuurschatten. En vanavond; lachen 

geblazen! Haal alles uit de kast en speel kappertje!

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Een museum uitje! De bofkonten met een tuin 
kunnen buiten een eigen Natuurmuseum maken. 
Hiervoor moet je eerst op zoek naar echte natuur-
schatten. Bijzondere blaadjes, een bloem met een 
aparte kleur, wie weet heb je nog ergens een schel-
pencollectie die erbij kan, stenen met gekke vormen. 
Noem het maar! Stal ze allemaal uit, leg er briefjes 
met namen en uitleg bij (mag fantasie zijn!) en 
bedenk een looproute voor je bezoekers. Toegangs-
kaartjes kunnen ze kopen bij de ingang.

Heb je geen tuin? No problemo! Je kunt dit ook goed 
doen in je slaapkamer, met ook een natuurthema. 
Maar je kunt ook vondsten uit jullie huis gebruiken.

Als je zoveel thuis zit, is het een idee om a. De boel wat op te 
vrolijken en b. Om de natuur in huis te brengen.

Optie 1: Zoek bloemen (je kunt deze eerst ook drogen door ze 
tussen de bladzijden van een dik boek te bewaren) of blaadjes en 
een grote tak. Aan de tak, die je ook nog kunt versieren met draad 
of verf, kun je met gekleurd draad de blaadjes of bloemen hangen. 
Voor extra stevigheid, kun je ijzerdraad gebruiken om om de stelen 
te wikkelen. De blaadjes zou je ook nog kunnen verven voor een 

extra vrolijk effect. Je kunt ook andere natuurschatten hangen aan 
de touwtjes.

Optie 2: Zoek buiten naar bloemen en mooie blaadjes, kies thuis 
een lege wand uit en plak de bloemen of de blaadjes met hun 

steel en een gekleurd plakbandje aan de muur! Word je toch blij 
van?!

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.
Maak je bord mooi op met bloemetjes. Je kunt ook eetbare bloemetjes nemen 
en die op je brood doen. Of snij een spiegelei in de vorm van een bloem (maak 
golvende randen van het eiwit en zorg ervoor dat de gele dooier in het midden 

zit)

Het oog wil ook wat! Dus wel een beetje blijven opdoffen voor elkaar he?! 
Maak bij elkaar de allergekste kapsels met alle gel, haarlak, knipjes, 
elastieken, haarbanden die je maar kunt vinden. Toupeer, krul, stijl, 

vlecht! Gebruik ijzerdraad voor vlechten a la Pippi Langkous. Sla vooral 
vaders niet over, want die schijnen dit super te vinden!

DINER
In Japan eten de mensen met stokjes! Poeh, dat is nog niet zo makkelijk hoor. 

Proberen jullie het ook? Je kunt Japanse gerechten maken, maar ook eens 
kijken of je andere gerechten kunt eten met stokjes.

PROBEER EENS 5 MINUTEN (ZET EEN WEKKERTJE?) EVEN 
HELEMAAL NIKS TE DOEN EN NERGENS AAN TE DENKEN. JE KAN 

ER OOK NOG EEN RUSTIG MUZIEKJE BIJ OPZETTEN! 

CHILLTIP

VRAAG
Het gezelligste moment vandaag was;          omdat;

L



MAAK & PLAK
Maak hier een klein kunstwerkje van bloemetjes en blaadjes;

Plak hier een foto van het allergekste kapsel dat jullie 
gemaakt hebben;



TODAY
Crea-bea in the house! Of trouwens, je kunt ook prima buiten knutselen. Vanavond een knus 

etentje en een logeerpartijtje! Slaap eens op een andere plek dan normaal of bouw je eigen tent!

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Recycle mode maken! Recyclen is een wat moeilijker woord voor 
hergebruiken.

Nodig? Een schaar, haaknaald (6 mm of breder) en oude plastic 
tassen en/of oude t-shirts.

Je maakt eerst draad van plastic of van oude t-shirts. Van het 
draad maak je een bol, net als wol. Daarmee kun je haken. Kun jij 
een tas maken?

Draad van plastic tassen maken: https://youtu.be/4HXg-_jB7J4

Draad van oud t-shirt maken: https://youtu.be/ABFqdRUkF80

Tas haken: https://youtu.be/Yphe0s52-y4

Van lege dozen kun je makkelijk coole dingen maken.

- Een eigen filmshow! Nodig? Een grote doos en een 
rijke fantasie. Maak een ‘scherm’ (een raampje) in de 

doos en klim in de ‘kijkdoos’. Extra levendig wordt 
het met verkleedkleren en photoboothprops (tip; 

deze kan je zelf ook maken!).

- Kruipparcours. Als je heel veel grote dozen aan 
elkaar maakt, kun je hier doorheen kruipen.

- Je kunt van het karton een vorm van een 2D 
kasteel, food truck of kraam maken. Hang deze in 

een deuropening en je hebt een middag fantasiespel.

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.
Idee: Maak van jouw broodje een smiley! Dat kan goed met een rond broodje. 

Je kunt bijvoorbeeld kaas in diezelfde ronde vorm erop doen, halve
 cherrytomaatjes gebruiken als rode wangen, komkommer in de vorm van een 

mond snijden en de ogen; daar komen jullie inmiddels vast zelf wel uit!

Hebben jullie al op een andere plek dan normaal gegeten, dan zouden 
jullie nu ook eens op andere plek kunnen slapen! Met z’n allen in de 

woonkamer of in een van jullie slaapkamers? Je zou zelfs in de tuin kunnen 
gaan slapen! Wie weet willen jullie eerst wel een tent bouwen (binnen) of 

opzetten (buiten).

DINER
Hoi lekkerbekjes en smulpapen! Wat is er nu gezelliger eten dan bijvoor-

beeld een kaasfondue, lekker gourmetten of een bbq als het weer goed is?!

CHILLTIP

VRAAG
Vandaag voelde ik me;                                  Omdat;

L

Fantaseer over hoe jouw ideale land eruit zou zien. 
Hoe zouden de mensen zich gedragen? Hoe zouden 

ze praten en eruitzien? Waarmee zouden ze hun 
dagen vullen? Hoe ziet de natuur eruitzien en de 

steden?



BOUWEN
Plak hier een foto van jullie logeerpartijtje;

En schrijf erbij hoe je hebt geslapen

Instructie voor hut bouwen

Kamperen in eigen huis

Bedenk je waar je gaat kamperen. Is het mooi weer? Heb je een grote 
tuin? Of regent het? Binnenshuis kan het natuurlijk ook prima. 

Misschien is de woonkamer uitstekend geschikt of kies je voor je 
eigen kamer.

Dan! Waar ga je in kamperen? Hebben je ouders toevallig nog een 
klein tentje op zolder of in de schuur liggen? Dan mag je die vast wel 

gebruiken. Zo niet, dan hebben jullie vast wel lakens, dekens, 
dekbedhoezen en dergelijke. Verzamel deze en zoek vervolgens alle 
knijpers uit het huis bij elkaar. En bouwen maar..! Je kunt je tent ook 

onder een tafel maken of allemaal stoelen tegen elkaar zetten en 
daar dekens overheen doen.

Als finishing touch kan je je tent gezellig maken met bijvoorbeeld 
kerstlichtjes. Matjes of luchtbed erin, dekens en kussens en voila! Je 

kampeer-avontuur kan beginnen!



TODAY
Soms heb je gewoon zin een speciaal feest. Bijvoorbeeld in Kerstmis of in Halloween, maar ja het is eind 

april… Voor 1 keer maakt dat dus niets uit! Zie het als warmdraaien, oefenen, een generale repetitie. Lunch 
en avondeten in de stijl van jullie lievelingsfeest vandaag. Er moet dan ook wel een beetje bewogen 

worden als tegenhanger. En vanmiddag is uitermate geschikt om eindelijk je eigen moes- of kruidentuin 
te beginnen. Zie onze tips & tricks!

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Rekken en strekken! Doe eens wat yogaoefeningen, dat is goed 
voor hoofd en lijf:

- De slang:
Ga op je buik liggen, steun op je ellebogen en leg je handpalmen 
plat op de grond. Duw je borst vanuit je handen iets omhoog. Kijk 
recht vooruit of omhoog en strek je uit tot in de puntjes van je 
tenen. En sisssss dan als een slang!

- De kikker:
Ga zitten op je hurken met je knieën naar buiten en je hielen 
tegen elkaar aan. Houd je rug recht en kijk naar voren. Spring en 
kwaak als een kikker!

- De vlinder
Ga rechtop zitten en leg je voetzolen tegen elkaar, breng je voeten 
zo dicht mogelijk bij je zitbotjes. Laat je knieën naar buiten vallen 
en leg je handen om je voeten. Je kunt je knieën zachtjes op en 
neer laten veren zoals de vleugels van een vlinder.

Voetballen met je vriendjes en vriendinne-
tjes is nu wat lastiger, vooral als het snel 

druk wordt op ‘jullie veldje’. Want ook voor 
kinderen gelden regels. Samen buitenspelen 
mag, maar alleen in kleine groepjes. Thuis 
kun je met tape makkelijk een doel op de 

muur maken. Op een buitenmuur, maar wie 
weet mag het zelfs binnen! Maar dan met 

een zachte bal en misschien maak je er dan 
liever een gooispel van. En ohja, de antieke 

vaas die nog oma was, wel even aan de 
kant zetten.

Neem jullie lievelingsfeest en doe alsof het al een beetje zover 
is. Kiezen jullie voor Halloween, kerst, Valentijn, oud en nieuw, 
nog een keer Pasen? Of willen jullie vast oefenen voor Konings-

dag? Maak al het eten vandaag in die stijl! Bijvoorbeeld ‘Afgehak-
te vingers’ of ‘Mummies’ van knakworsten voor Halloween. Voor 
Koningsdag een oranje tompouce en oranje limo? Voor Valentijn 
kun je allemaal rood/roze gekleurd eten verzinnen en bijvoor-
beeld pannenkoeken of eitjes bakken in de vorm van hart. Ook 
met gezonde dingen als verschillende soort fruit, kun je een 

mooi hart maken. Bij Pasen hoort bij de meeste gezinnen een 
uitgebreide lunch met veel ei en een paasstol.

Plak hier een foto van jullie feestdag;

DINER

ZIE BIJ LUNCH! OF HEB JE STIEKEM ALLES AL OPGEGETEN?!
Moestuin of kruidentuin (zie rechts op

de volgende pagina!)

DOEN

VRAAG
Vandaag heb ik het hardst gelachen toen;                     omdat;

L



MOESTUIN
Tips & tricks voor een moestuin of kruidentuin

- Begin klein

- Kies een beschutte plek, maar wel met voldoende zon.

- Als je kruiden wilt verbouwen, zet de potten dan voorlopig ’s nachts nog 
binnen. Ze kunnen niet goed tegen koude nachten.

- Spannende variant van kruiden proberen? Kijk eens naar munt, venkel 
of bergamot.

- Snijbiet is niet zo moeilijk om te laten groeien en het ziet er vrolijk uit!

- Het is ook een goede tijd om courgette en tomaten te zaaien, ook deze 
moeten ’s nachts nog naar binnen.

- Wat ook nu gezaaid kan worden is bijvoorbeeld rucola, wortels, prei en 
spinazie. Hoe cool dat jij straks een stamppot kan maken van je zelfge-

zaaide en geoogste groenten!

- Snel resultaat heb je met waterkers, erg lekker op je brood of over een 
salade.

- Op de verpakkingen van de zaadjes, staat wanneer je ze het beste kunt 
zaaien. Maar dat is alleen een richtlijn. Kijk dus ook naar het weerbericht.

- Hoe dieper je zaait, hoe groter de kans op rotten. Moestuinzaadjes 
hebben weinig diepte nodig. De stelregel is dat je een zaadje zo diep 
zaait als dat het zaadje groot is wanneer je het verticaal houdt. Dus is 

een zaadje 2 cm lang, dan zaai je het 2 cm onder de grond.

- Groenten kun je ook zaaien in een bak of pot. Zodra de plantjes twee 
paar blaadjes hebben, moet je ze wel verplaatsen, ieder naar een apart 

potje. Dit wordt ‘verspenen’ genoemd. Let op dat je de goede soort grond 
gebruikt.

- Vergeet je ‘kindjes’ geen water te geven.

- Als je echt houdt van tuinieren, kun je eens kijken hoe je zelf compost 
kunt maken!



TODAY
Verras je ouders met een zeer unieke combinatie uit hun eigen kledingkast. Leef je uit! Beleef de mooiste 
avonturen in een wereld van stoepkrijt, ga zalig picknicken en scoor vanavond een ware hit met het hele 

gezin. Jullie staan met stip op nummer 1!

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Mochten jouw ouders jarenlang jouw kleren 
uitkiezen, misschien nog wel, is het toch 
eens tijd om de rollen om te draaien! Jij 

kiest wat ze vandaag aantrekken en 
weigeren is eigenlijk geen optie. Kijk vooral 
achterin de kast, want daar liggen vaak de 

pareltjes uit hun jongere jaren, de miskopen 
en de feestkleding.

Stoepkrijtavonturen maken. Hoe? Bedenk een 
stoepkrijttekening waar jij liggend in past. Ga 

bijvoorbeeld op je zij in Superman-houding op de 
grond liggen en laat door iemand een cape boven je 

rug tekenen en gebouwen onder je. Als er dan 
iemand voor de tekening op een trappetje gaat staan 

en een foto zoveel mogelijk recht en van bovenaf 
maakt, lijkt het op de foto net alsof je vliegt! Je kunt 
zo gekke pruiken tekenen boven je hoofd, doen alsof 
je door een haai wordt opgegeten, vliegen op de rug 
van een draak, hangen aan een tak van de hoogste 

boom.. Wat een dag!

Vul een mand met allerlei lekkernijen, gezonde stijl, pak een 
kleed, bestek, borden etc. En maak er vandaag een heuse 

picknicklunch van. Picknicken kan binnen en buiten!

Vorm met het hele gezin een band. Maak eerst samen een songtekst, wie weet wil je 
iets over de afgelopen tijd schrijven (maar wie weet ook helemaal niet), maak een 
ritme met ‘muziekinstrumenten’. Een omgekeerde emmer waar je met een lepel op 

slaat, valt daar ook onder. Net zoals pannen; je kunt koekenpannen tegen elkaar aan 
slaan of met pollepels trommelen op omgekeerde pannen. En wist je dat als je met je 
lippen getuit blaast over de rand van een leeg flesje, daar dan ook geluid uit komt? Je 

kunt ook simpel op de tafel trommelen met je vingers, een stukje rappen. En alle 
speelgoedinstrumenten zijn welkom. Misschien kunnen jullie wel echt een muziekin-
strument bespelen, dat is cool! Verkleed je, bedenk een naam en optreden maar! Een 

avond voor in de boeken..

DINER
Tapas. Allemaal kleine gerechtjes die je ongeveer tegelijkertijd op tafel zet 
en waarvan iedereen mag pakken wat hij lekker vindt. Komt uit Spanje, maar 

daar hoef je verder geen rekening mee te houden. Je kunt onder andere 
spiesjes maken met tomaat, mozzarella en basilicum, kleine wraps met 

groenten en wat kaas, een gevuld ei, een stokbrood met hummus..

Bedenk iets goeds dat je kan doen voor 
een ander en schrijf op de kalender 
               wanneer en hoe je dit gaat 

doen

TIPJE

VRAAG
Wat zou je willen houden uit deze afgelopen (lockdown)tijd?



KOMISCH
Schrijf hier de tekst op van jullie lied en de naam van de band

Drollenlied (bedacht en geschreven door bso Stoer)
STIL….IK HOOR GEROMMEL IN MIJN BIL…

3 DROLLEN VECHTEN, 2 KROMMEN EN 1 RECHTE…
TIL OP DAT BEEN… VLOEP.. DAAR GAAT ER 1….

KAK…KAK..KAK..IK GELOOF DAT HIJ AAN MIJN ONDERBROEKIE PLAK(T)…   

Maak hier een stripverhaal over afgelopen week


