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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! 

Schud de boel tijdens het avondeten eens op, ‘stook een fikkie’ en speel je zelfgemaakte spel.

DINER DOEN

DOEN

Om de boel wat op te schudden, kunnen 
jullie sowieso eens wisselen van plek aan 
tafel. Even net een ander uitzicht pakken. 
Ook voor baby’s kan dat; elke ‘gang’ op een 
andere plek. Structuur is voor baby’s 
belangrijk, maar voor een keertje kan dit 
best! Voor de iets oudere kindjes; maak van 
de tafel bijvoorbeeld een hut. En ga daar 
dan in eten (dus dan zitten jullie onder de 
tafel!).

Maak een spel over jullie gezin/
familie. Een memoriespel! Plak 
eerst allemaal dubbele foto’s op 

een stevig papier of karton. Knip ze 
vervolgens uit en spelen maar!

De kampeersfeer nabootsen! Knutsel van papier een mooi kampvuur (met 
rode, gele, oranje verf) en plak deze buiten ergens op. Nu gezellig met de 
familie om het ‘vuurtje’ zitten op kussens en met wat lekkers. Wie weet 

vraagt dit wel om het zingen van een liedje? En zei er iemand dat hij gitaar 
kan spelen?

VRAAG

L

Welke dingen zijn er thuis allemaal anders nu? (Je mag een beetje hulp vragen hierbij van je Lockdownteam)



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

‘kampvuurtje’.

Plak hier een van de memoriekaartjes.



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 een schat in de tuin. 
Dit kan een speeltje, een tekening of iets 
anders zijn. Maak een schatkaart naar je 
schat toe en laat iemand naar jouw schat 
zoeken. Niet te makkelijk maken hoor! 

Schrijf je hier op of je schat gevonden is?

Versiersels zijn altijd goed om te hebben en gezellig 
om te maken. Voor kerst, voor Pasen, maar ze 

kunnen ook juist de dagen van nu wat opvrolijken. 
Eigenlijk letterlijk de slingers zelf ophangen (of 

maken in dit geval). Voor een persoonlijk tintje en 
een glimlach kan het een idee zijn om versiersels te 
maken van jullie zelf! Knip in elk geval een hoofd uit 
van een foto, eventueel met bovenlijf, maak hier dan 

de gekste onderdelen bij. Bijvoorbeeld een muts, 
grote oren, gekke schoenen, enorme benen, armen 
(misschien handen die weer iets vasthouden). Of 
kleur elkaar in. Maak iets prachtigs van elkaar! En 
misschien dat mondkapje erbij, om helemaal in 

thema te blijven.

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.

Maak samen in de middag al een playlist om op te dansen ’s avonds. Zet er lekkere dansmuziek op. En show je gekste 
dansmoves. Doe elkaar na!

Zet hier je favoriete nummers neer : 

DINER
Jij mag kiezen wat pappa en mamma aan moeten doen voor dit etentje. Het 
mag echt alles zijn! Wie weet zetten jullie wel de nieuwste trend. Als jij 

vindt dat er te weinig lippenstift of gel gebruikt is, mag jij dit zelf toevoe-
gen aan je pappa of mamma.

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? (Je mag hulp vragen van je Lockdownteam)



TEKENEN
Teken hier je dansende Lockdownteam en schrijf er bij wat jouw 

lievelingsnummer was.



TODAY
Lachen totdat je er buikpijn van krijgt! En dan een beetje buiten of binnen rondscharrelen 
en fladderen. Als je naar buiten gaan 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 de ‘spa’? En top de dag af met eten waar jij zin in hebt..

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Vrolijk de dag beginnen! Lachen kun je in 
principe nooit genoeg doen. Begin, uit het 

niets, allemaal te lachen terwijl je naar 
elkaar kijkt. Begin met een bescheiden 

grinnikje of giechel, maar maak steeds meer 
geluid. Jullie zullen zien dat het eerst heel 
nep en wat gek voelt, maar dat je uiteinde-

lijk 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).

Geef elkaar een massage (kan ook heel goed met baby’s). 
En wie weet mag je de nagels lakken van pappa of mamma.

DINER
Jij mag kiezen wat jullie gaan eten! Wil je ontbijt als avondeten of lunch? 

Heb jij een allerliefste lievelingsgerecht? Vanavond is het aan jou!

LIFEHACK

VRAAG
Aan wie of wat heb je vandaag vaak (of meer dan 1 keer) gedacht?

Misschien kan pappa of mamma ergens opschrijven 
wat jouw lievelingsgerechten zijn met recept en een 

datum erbij. Dan kun je er later nog eens in 
bladeren en heb je je eigen kookboekje van jou door 

de jaren heen!



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 er uit! Organiseer een wervelende Family Bootcamp. Uitgeput? Ga knus 
naast elkaar liggen en staar naar de wolken.

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Elkaar laten glimmen! Maak van vandaag een soort 
Complimentendag. Verstop bijvoorbeeld lieve briefjes 
met hartjes of iets anders liefs* erop voor elkaar door 
het huis. Of maak een podium en zet daar steeds een 
ander gezinslid op, die dan overladen wordt met 
complimenten. En wat natuurlijk altijd goed is; 
gewoon spontaan gedurende de dag iets vaker iets 
liefs tegen elkaar zeggen. En dat kan gaan van ‘jij 
bent het liefste meisje van de wereld’ tot ‘jij bent de 
beste pappa ooit’ tot ‘ik heb zelden zo’n mooie 
kleine teen gezien’.

*Lieve kaartjes maken;

Verf met waterverf een prachtige kaart en knip 
allemaal mooie plaatjes uit tijdschriften of kranten 

die je op je kaart kan plakken. Of kleur met potloden, 
wasco krijtjes of stiften iets moois. Dit kan je 

lievelingsdier zijn, een mooie boom, jijzelf of iets 
anders gezelligs.

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.
Idee: Kun jij ‘dierenbroodjes’ maken? Maak bijvoorbeeld het hoofd van 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 Bootcamp. Een soort sportdag voor iedereen uit het gezin. Doel? Op z’n minst 
rode appelwangen.

Mogelijke onderdelen;

- een indoor lazer maze (soort ‘kruipdoorsluipdoor’ gemaakt met bijvoorbeeld linten of 
crêpepapier die je vastmaakt op verschillende hoogtes aan beide muren van een hal. Kruip 

erdoorheen zonder het lint/papier te raken).

- Hang aan een deuropening een groot, stevig stuk karton waar je ronde gaten in hebt geknipt van 
verschillende formaten. Gooi zachte ballen door de gaten of waterballonnen. Kleinere kinderen kunnen 

ook tegen een plaat zonder gaten gooien.

- Stapel wc-rollen op elkaar in de vorm van een piramide en gooi deze omver met een balletje.

- Maak een soort hinkelbaan door vakken uit te knippen, leg deze achter elkaar op de grond. Maak in 
het ene vak 2 voetjes en doe bij het andere vak juist 2 voetjes aan weerszijden buiten het vak. Een 

vak met voetjes erin is een ‘dichte sprong’, een vak met 2 voetjes ernaast is een ‘wijde sprong’.

- Maak een parcours in de tuin: met krijt een streep om op te balanceren, kussens om overheen te 
klimmen, dozen om doorheen te kruipen en lege flessen om tussendoor te zigzaggen.

DINER
Eet een keer alles met de handen. (Alles kan in de was!) Grappige beleving, 

zo ontdekken jullie samen het eten weer eens op een andere manier.

LIFEHACK

VRAAG
Het eerste dat ik ga doen als deze tijd voorbij is; (jouw Lockdownteam mag helpen bij deze vraag)

Bewaar alle lieve briefjes en complimentjes 
van vandaag in een grote pot. Die kun je zelfs 
nog een beetje versieren als je wilt. Zo kun je 

er later nog eens eentje spontaan uithalen om 
elkaar in het zonnetje te zetten..



PLAKKEN
Plak hier een van de lieve briefjes.



TODAY
Hoi lachebekjes en giechelaars! Zijn jullie ook zo’n fan van een beetje lachen de hele dag door? 
Haal dan eens vaker een grapje met elkaar uit! Prikkel vandaag ook de zintuigen en vanavond 

wordt het… Oehh een spannende avond! (Maar niet te spannend, want dan wordt slapen lastig).

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Grapjes maken! Niets leukers dan elkaar een beetje voor de gek houden met een dikke, 
grote schaterlach als resultaat. Of een verbaasd hoofd, waar de anderen dan weer heel 
hard om kunnen lachen.

- Maak een bijvoorbeeld samen nepdrol. Deze leg je in de wc of op de wc-bril, of in bad… 
Ieeeuwwww! Wacht totdat iemand anders uit het gezin de drol vindt.. 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.
- Verstop jezelf onder een deken (of ergens anders) en kom dan onder de deken vandaan 
en roep heel hard kiekeboe! Wie kan jij allemaal aan het schrikken maken?
- Pappa’s en mamma’s kunnen aan tafel in soort zelfbedachte geheimtaal gaan praten..
- Of je kunt elkaar napraten en nadoen
- Gekke bekken trekken werkt ook altijd

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. Je kunt ook gekke dierengeluiden maken 

als jij je verstopt, kunnen ze jou vinden?

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.

Oke, zet je mamma en pappa aan het werk om een leuk spelletje voor je te 
maken!

- Neem een doos, laat de voorkant open. Knip aan weerszijden (korte kant) 
twee ronde gaten waar armen doorheen gestoken kunnen worden. Trek op 
zo’n manier een t-shirt over de doos heen, dat de mouwen bij de gaten 
zitten. Stop de mouwen dan naar binnen. (voorkomt geschaaf aan armen 
door het karton). Stop allerlei spulletjes in de doos en zet de doos met de 
gesloten kant naar je kind toe. Laat hem raden (dus voelen) wat er alle-

maal in de doos verstopt zit!

- Doe een blinddoek voor en laat elkaar allerlei dingen proeven. Je ziet het 
niet, maar weet je dan toch wat het is?

DINER
Een vleugje Spanje of een snufje Duitsland? Hebben jullie een lievelingsland? 
Ergens waar jullie samen geweest zijn of juist nog naartoe zouden willen? 

Maak vanavond dan eten uit dat land. Extra sfeervol met bijpassende 
muziek. Toch nog een beetje op vakantie!

VRAAG AAN PAPPA OF MAMMA OF ZE 
MUZIEK WILLEN OPZETTEN DIE ZIJ ERG LEUK 

VINDEN EN DANS ER HEEL HARD OP MET 
ELKAAR!

BEWEEGTIP

VRAAG
Ik hoop dat ik vanavond droom over;                                   omdat
(Jouw Lockdownteam mag je helpen met deze vraag)

L



KNIP KNIP
Knip en plak hier wat jou aan het lachen maakt! 



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. Als je geen 
buitenruimte hebt, kun je misschien voor een keertje ook binnen met 
modder knoeien. Doe 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.

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

- Leg buiten een groot zeil neer en maak er met zand en water modder op. 
Pak wat emmertjes, schepjes, bekers, bakjes erbij en kliederen maar.

- Trakteer bijvoorbeeld alle speelgoedboerderijdieren die jullie in huis 
hebben op een lekker modderbad.

- Doe je voeten en handen in de modder en maak afdrukken op een wit vel 
papier.

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)

Verkleedpartijtje plus! Trek kleren aan uit de kast van je pappa of mamma, 
zorg ervoor dat ook zij zich vrolijk verkleden. En schmink elkaar daarna in 

mooiste kleuren. Jullie kunnen zo wel een kleine theatershow geven.

DINER
Toch een beetje op vakantie! Pak een atlas en kies een land uit. Zoek samen 
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. 

Als extraatje zou je ook nog bijpassende muziek op kunnen zetten.

Staar naar de wolken en benoem welke 
figuren je ziet.

LUIERTIP

VRAAG
Naar wie heb jij een kaartje gestuurd? En waarom?
(Jouw Lockdownteam mag je helpen bij de vraag)

L



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

teken er iets omheen met modder;

Plak hier een foto van jullie te gekke verkleedfeestje;



TODAY
De natuur in huis halen! Maar niet zomaar natuur; gevonden natuurschatten die jullie samen nog 

mooier gaan maken. Dat maakt jullie huis weer wat gezelliger, want dat is wel een must als je 
zoveel binnen moet blijven. Neem je je verrekijker mee als je naar buiten gaat? Want dan vind je 
toch wel de mooiste schatten. Vanavond is het lachen geblazen! Haal alles uit de kast en speel 

kappertje.

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

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!

Even wat beweging in het lijf! Een kleine work-out 
voor het hele gezin.

- Spring rond als een kikker
- Ren op je plek zo hard zoals een cheeta
- Stamp op plek zo zwaar zoals een olifant

- Spreid je ‘vleugels’ en vlieg zoals een vogel
- Loop zoals een krab (handen en voeten op de 

grond, handen wijzen naar binnen, navel wijst naar 
boven, buik en billen omhoog duwen, het is een 

soort ‘plat bruggetje’)
- Sta zo lang als je kunt op 1 been zoals een flamingo

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 cherrytoma-
tjes gebruiken als rode wangen, komkommer in de vorm van een mond 

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

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. Voor alle opties is het handig om eerst naar buiten te gaan. Voor het vinden van de beste 
natuurschatten, kun je een zelfgemaakte verrekijker meenemen (2 lege wc-rollen aan elkaar maken 

met een stukje karton aan de bovenkant en een touwtje. Versierd is altijd beter!)

Dan!

Optie 1: Maak een kunstwerk op papier met lijm en je gevonden bloemen en blaadjes.
Optie 2: Zoek buiten naar mooie bloemen en blaadjes, kies thuis een lege wand uit en plak de bloe-
men of de blaadjes met hun steel en een gekleurd plakbandje aan de muur! Word je toch blij van?!

Optie 3: Verzamel stenen en maak hier grappige figuren van (een krab, een monstertje, een leeuw) of 
versier ze met stippen, strepen, alle kleuren van de regenboog ed. Leg ze neer op een goed plekje 

waar iedereen ze kan bewonderen.
Optie 4: Blaadjes kun je ook beschilderen. Als je er daarna een gaatje in maakt en een touwtje door-

heen haalt, heb je zo een slinger!!

DINER
In sommige landen eten de mensen zitten of liggend. Op de grond of op een 

lage bank. Eens uitproberen? Wat jullie ook kunnen doen dan is een 
‘avondpicknick’. Bij lekker weer natuurlijk buiten, maar binnen kan het ook 

heeel gezellig zijn!

WAT ZOU JIJ GRAAG WILLEN DOEN ALS ALLES MOCHT VAN PAPPA 
EN MAMMA? ZOU JE DE HELE DAG IJSJES ETEN EN LEKKER 

HELEMAAL VIES WORDEN?

FANTASIE

VRAAG
Het gezelligste moment vandaag was; omdat;
(Jouw Lockdownteam mag je helpen bij deze vraag)

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
Vandaag draait het om out-of-the-box en in-the-box. Wie weet verbreken jullie met een 

superoriginele toren wel een of ander record en daarna crea-bea aan de haal met lege dozen. Erin, 
erachter, erdoorheen, het kan allemaal. Daarna is het feest! Samen gekke pizza’s maken en op 

vakantie in eigen huis..

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Torens bouwen! Niet onwijs origineel, maar 
gewoon een activiteit die vaak wel in de smaak 
valt. Voor toch een originelere twist; kijk eens 
waarmee je allemaal kunt bouwen! Zo kun je 
met allerlei formaten lege dozen bouwen; van 
theedoosjes tot melkpakken. Maar kunnen jullie 
ook torens bouwen van ehhh ... schoenen? Van 
kleren? Van de kussens van de bank? Van 
speelgoeddieren of autootjes?

Van lege dozen kun je samen 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.
- Kruipparcours. Als jullie heel veel grote dozen aan elkaar maken, 

kunnen jullie hier doorheen kruipen.
- Jullie kunnen van het karton een vorm van een 2D kasteel, food 
truck of ijsjeskraam maken. Hang deze in een deuropening en je 

hebt een middag fantasiespel.
- Sla de doos helemaal open en gebruik een rechthoekig deel. Knip 

er eivormig gat in. Versier samen het karton om dit gat heen. 
Teken haren, een strik, een gekke hoed. Of plak er haren op van 

draad en gebruik gezellige stofjes om het gat aan te kleden. Is het 
af? Steek je gezicht er omstebeurt in. Als dat niet op z’n minst een 

glimlach oplevert!

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk 
uit kan zien! De afgelopen dagen heb je allemaal leuke broodjes 
gemaakt, kan jij er een zelf verzinnen met pappa of mamma?

Ik ga op vakantie en ik neem mee… wat heb je nodig als je op vakantie 
gaat? Pak een koffer en verzamel spullen die je nodig hebt om op vakantie 
te gaan. Wat zit er allemaal in de koffer? En als klap op de vuurpijl is het 
heel spannend om eens ‘op vakantie’ te gaan in bijvoorbeeld de woonka-
mer. Leg matrassen op de grond en slaap met z’n allen een nachtje in de 
woonkamer. Jullie zouden zelfs een tentje op kunnen zetten binnen of 

buiten om in te slapen en samen een heuse tent bouwen… Dat kan ook!

DINER
Hoi lekkerbekjes en smulpapen! Niet alleen van de lunch kun je de meest 

vrolijke creaties maken, dat kan ook van het avondeten! Maak bijvoorbeeld 
samen pizza. En geen saaie ronde dus, nee! Maar in de vorm van een octopus 

met tentakels, een beren- of poezensnoet of een haas.

DOEN

VRAAG
Vandaag voelde ik me;                                  Omdat;

L

Schrijf hier waarvan jij de origineelste toren hebt 
gebouwd;

(Jouw Lockdownteam mag je helpen)



BOUWEN
Plak hier een foto van jullie logeerpartijtje;

Instructie voor hut bouwen

Kamperen in eigen huis

Bedenk samen waar jullie gaat kamperen. Is het mooi weer? Heb jullie 
een grote tuin? Of regent het? Binnenshuis kan het natuurlijk ook prima. 
Misschien is de woonkamer uitstekend geschikt of kiezen jullie voor een 

van de slaapkamers.

Dan! Waar gaan jullie in kamperen? Hebben jullie toevallig nog een klein 
tentje op zolder of in de schuur liggen? 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..! Jullie 
kunnen ook een tent onder een tafel maken of allemaal stoelen tegen 

elkaar zetten en daar dekens overheen doen.

Als finishing touch kunnen jullie de tent gezellig maken met bijvoorbeeld 
kerstlichtjes. Matjes of luchtbed erin, dekens en kussens en voila! Het 

kampeer-avontuur kan beginnen



TODAY
Ontspannen de dag beginnen met wat rek- en strekwerk. Goed voor de jongste lijven en goed voor ‘ietwat’ 
oudere lijven.. Dan lunchen in Japan, nog ergens tussendoor een mini-avontuur beleven en daarna wordt de 

deur een knikkerbaan. Let wel even op welke tape je gebruikt, zodat de deur nog weer terugkomt in zijn 
oude staat. Vanavond samen en met heel veel liefde kokkerellen, want; liefde gaat door de maag!

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.

Hebben jullie gisteren misschien wel een in 
hut of in een tent geslapen, kun je nu 

datzelfde avontuur maken voor je knuffel, 
speelgoeddino, pop of hond. Maak een 

mini-hut! Waar ga je die maken? Onder je 
bed, in de tuin? En waarvan? Ga je eerst 

buiten takjes verzamelen of maak je het met 
Duplo of hang je een laken over de stoel?

Met Japanse touch vandaag. Rollen maar! Je kunt vrolijke 
sushi-achtige rolletjes maken van opgerolde wraps, die je daarna 
weer in kleine rolletjes snijdt. Kan ook met pannenkoeken of wit 

brood.

Een knikkerbaan op de deur maken. Met lege wc-rollen, op deur geplakt, 
kunnen jullie een ‘knikkerbaan’ maken. Nog niet groot genoeg voor knik-

kers? Met een iets groter balletje kan het ook. Plak de rol, die je open kunt 
knippen en afgewisseld ook dicht kunt laten, schuin aan de deur. Zo rolt 
het balletje naar beneden. Je kunt er meerdere aan elkaar maken, zodat 

het een grote baan wordt van boven naar beneden. Om er dan bij te komen 
is lastiger, dus het kunnen ook allemaal losse ‘baantjes’ worden. Buizen 

gebruiken kan ook.

DINER
Samen kokkerellen! Men neme; een short! Een koksmuts? Eventueel is het 

handig om samen aan tafel te gaan zitten, dat geeft ook meer rust. Ergens 
in roeren, een snufje hier of daar van in de pan doen, voorproeven.. Het 

zijn altijd de kleine handelingen die het verschil maken tussen een maaltijd 
met liefde of eentje zonder.. En als iedereen iets doet, maakt dat het koken 

ook zo gezellig!

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
Kan bijna niet anders dan dat veel van jouw speelgoed ook aan vakantie toe is! Nou, vandaag is de dag! 

Geef ze een mooi avontuur he. Ga vanmiddag zalig binnen of buiten picknicken en maak van jouw stoepkrijt 
mini-me een unieke verschijning. Vanavond mag je samen met iedereen zoveel mogelijk lawaai, ‘muziek’, 

maken als je wilt, want jullie band gaat wereld veroveren..

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Weet je wie er ook toe zijn aan een mini-vakantie? Jouw speelgoed-
dieren, knuffels of speelpoppetjes in allerlei uitvoeringen! Ze 

mochten natuurlijk al in hun eigen hut slapen, maar nu is het tijd 
dat ze ook wat van de wereld zien!

Als je een hele grote wokpan neemt of een ander soort grote bak 
en die vult met gele rijst, dan heb je een ‘savanne’. Zet je daar 
een grote steen in, kunnen de vakantiegangers daarop staan, je 

kunt een klein meertje uitknippen van blauw papier en wat 
‘bosjes’ toevoegen uit de tuin.

Liever naar de Noordpool? No problemo! Denk; watten, scheer-
schuim. Als je baking soda door het scheerschuim kneedt, krijg je 

stevigere sneeuw.

En ook de jungle is mogelijk! Met mos, takjes en wat modder kom 
je een heel eind. Extra geslaagd als je vakantiegangers mooie 

avonturen laat beleven en die ook eens vastlegt op beeld.

Een stoepkrijt-versie van jezelf maken! Ga op de 
grond liggen en laat je omtrekken door pappa of 
mamma. Pak dan kleren uit je kast en kijk wat je 

deze versie van jezelf aan zou willen doen! Misschien 
heb je ook een tas nodig of een zonnebril? En nu kun 
je ook eindelijk blauw haar nemen. Maak je er een 

knapperd van?!

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!

Oke pappa en mamma, even tijd om weer in actie te komen! Vorm met het hele gezin een band. Met de wat 
oudere kinderen kun je proberen om een ‘songtekst’ te maken. 

1 woord, zingend, blijven herhalen op verschillende manieren valt daar ook onder. Inspiratie; ‘Corona/Lock-
down/Quarantaine’ laten zich best goed lenen. Maar kinderen vinden een beetje ‘vieze giechelwoorden’ 

natuurlijk ook erg interessant.

Daarnaast hebben jullie muziekinstrumenten nodig! En dat mogen echte muziekinstrumenten zijn of 
speelgoedmuziekinstrumenten. Maar je kunt ook een grote pan op z’n kop zetten en daarop slaan met een 

pollepel. Geldt ook voor emmers. Je kunt op de tafel bonken met vuisten of trommelen met vingers. Je kunt heel 
simpel ‘rammelaars’ maken door verschillende materialen in een lege fles te doen. En voor wat baby Rock ’n 

Roll, kun je een ‘gitaar’ maken! Nodig?

- Een bakblik met bijvoorbeeld 6 rubberen elastieken eromheen. (Let op dat ze niet knappen.)

Verkleed je, zet een gekke pruik of muts op, bedenk een wervelende naam voor jullie band 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..

Waar hebben jullie over gezongen? En 
welk geluid maakte jij?

DOEN

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)…   

Plak hier een foto van een vakantieavontuur


