
Activiteiten paasvakantie



Een toffe activiteit als het zonnetje schijnt…



• Schrijf een brief naar een persoon naar keuze!

• Wie weet kan je hem inscannen en doorsturen via mail of je
post hem in een brievenbus bij jou in de buurt.



• Maak je eigen filmzaal…

• Installeer de iPad of … op je kamer.

• Doe alle gordijnen toe!

• Kleed je kamer wat aan: heel veel kussens, dekens, … en neem
er een glaasje en een lekkere tussendoortje bij!

• Geniet van je film.

• En pssst… ook opruimen, hé ;-)



• Speel dit met broer/zus of met je mama en papa.

• Ga rond in huis (en in de tuin) en fotografeer kleine details.

• Je huisgenoten gaan nadien op zoek naar elk detail.

• Omgekeerd kan ook: mama of papa neemt de foto’s, jij gaat
op zoek!



• Maak een tekening: ‘hoe
ziet een mooie wereld
er voor mij uit?’

• Tip: hang deze
zichtbaar voor mensen
die buiten wandelen.



• Kies je allerleukste
strip uit!

• Probeer nu eens, zo
goed als je kan, de
kaft van de strip over
te tekenen.

Weetje: Als kind deed
ik dat héél vaak! Ik hing
die nadien op mijn
kamer.



• In de bijlagen staat een woordzoeker van onze klas!

• Afdrukken en maken maar!

• Veel plezier!



Paaskaart:

1
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3



Je kan een paastak op een hele
leuke manier versieren: door er
katoenen draad rond te binden
op verschillende plekken. Hang er
gekleurde eitjes in en je hebt een
zeer kleurrijke paastak. Liever
zwart wit? Haal dan zwarte en
witte draad en zwart-witte eitjes.
Of schilder je eitjes 🙂 Je kan
ook pom poms aan je takken
kleven! Dat geeft ook een heel
erg leuk resultaat.



Verzamel lege bokalen en 
maak er iets leuks van. Kleef 

er oren aan en een pom
pom als staart. Of 

beschilder je bokaal en vul 
met paaseitjes. Kortom, die 

bokalen zijn de ideale 
knutselpartners. 

Dit voorbeeldje werd gemaakt met een 
sjabloon van een konijn. De bokaal werd 

geverfd. 



- Zin om iets lekkers te maken?

- Surf naar
https://www.ah.nl/allerhandekids/. 
Hier vind je leuke kidsrecepten die 
je zelf kan maken!

https://www.ah.nl/allerhandekids/


Trakteer jezelf ( of je huisgenoten) op een uitgebreid, lekker 
ontbijt op BED!



Bouw een kaartenhuisje van minstens 3 verdiepingen.



Maak zelf een 
bellenblaas.

Nodig:

- Plastic fles

- Schaar

- Rekker

- Oude sok

- Afwasmiddel en
water

- Eventueel kleurstof 
(dat je ook gebruikt 
bij het maken van 

versiering op cake).
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Lees een boek met behulp
van een zaklamp.
Maak het dus donker in
je kamer of keuken of … .

Maak het lekker gezellig
en lampje aan!!







Ga op berenjacht.
Maak een ritje met de fiets of ga eens wandelen.

Variant:

- Tel het totaal aantal beren dat je gezien hebt. 



Organiseer bij mooi weer
een picknick.

Variant: maak hem zo
uitgebreid mogelijk en
voorzie:

- Een dekentje

- Een lekker zelfgemaakt
drankje

- Verschillende soorten
groenten/fruit

- Brood/sandwiches/…



Nodig:
- Plastic paaseieren
- Papier
- Stift

Werkwijze:
- Schrijf een aantal doe-

opdrachtjes op papier en 
knip ze in reepjes.

Voorbeeld: spring 30 sec. zoals een konijn, op één been 
staan, raak 10x je tenen, loop zoals een krab, …

- Wees creatief en zoek nog
meer ideeën.

- Stop de reepjes in plastic 
eieren en verstop ze in huis 
(bij goed weer ook buiten).

- De anderen die een eitje 
vinden, moeten de opdracht 
uitvoeren. 

- Achteraf wordt iedereen
met iets lekkers beloond.



Maak buiten een toffe 
knikkerbaan met materialen 
dat je thuis vindt (buizen, 
latjes, …)



Dolfje Weerwolfje is het hoofdpersonage in de
gelijknamige boekenreeks van Paul Van Loon. In dit
spel leid je Dolfje door het weerwolvenbos.
Onderweg kom je ook de andere personages tegen
en moet je zoveel mogelijk smileys en cadeautjes
proberen te vangen. Wanneer je verliest, moet je
een vraag beantwoorden om opnieuw te kunnen
beginnen. Via deze vragen kan je je
woordenschatkennis en taalvaardigheid trainen.
Geen in-app aankopen. (vanaf 7 jaar)

Voor iOS – Nederlandstalig – www.dolfjeweerwolfje.nl/speel-de-app-dolfje-run

http://www.dolfjeweerwolfje.nl/speel-de-app-dolfje-run


WWF vertelt je in deze app heel wat over een aantal 
prachtige, maar bedreigde diersoorten. Je ontdekt hoe ze 
leven en hoe WWF ze tracht te beschermen. Er zijn ook 
leuke spelletjes. Bekijk alles vanuit het gezichtspunt van de 
tijger, sla je vleugels uit zoals de vlinders en hak bamboe af 
voor de panda’s. Zet een origamiversie van de dieren in 
scène en maak een selfie ermee. Een leuke, leerzame app 
die je ook bewust maakt van de bedreigingen waarmee de 
dieren in hun natuurlijke leefomgevingen geconfronteerd 
worden. (vanaf 4 jaar)
Voor iOS – Engelstalig – www.worldwildlife.org/pages/the-world-s-most-amazing-
animals-are-now-on-your-iphone

http://www.worldwildlife.org/pages/the-world-s-most-amazing-animals-are-now-on-your-iphone


In deze app kan je de hoorspelen van het Geluidshuis bekijken, aankopen
en afspelen. De hoorspelen werden ingesproken door bekende acteurs en
actrices. Er zijn verschillende titels beschikbaar. De hoorspelen van de
stad Antwerpen en Mechelen, “Brieven aan Bijou” en “Margareta’s
buren”, kan je gratis downloaden en beluisteren. Deze verhalen vertellen
op een spannende en fantasievolle manier iets over de geschiedenis van
de stad. De andere hoorspelen kosten 9,99 of 11,99 euro. Je kan echter
ook de boekversie kopen om het verhaal te lezen en te genieten van de
mooie illustraties. Bij de boeken zit een audio-cd en downloadcode om
het hoorspel via de app te beluisteren. De boeken kosten 21,95 of 24,95
euro. De app was in januari 2020 nog niet bijgewerkt voor iOS 13. Op
Android-toestellen zou de app nog perfect moeten werken. (vanaf 6 jaar)

Voor iOS en Android – Nederlandstalig – www.geluidshuis.be

http://www.geluidshuis.be/


Maken jouw kinderen ook weleens tekeningen op de aangedampte spiegel in
de badkamer of op het autoraam? Dan is deze Steamy Window-
app (Android) of Fog Window-app (iPhone) zeker iets voor hen. Even in de
microfoon blazen en er komt meteen stoom op je schermpje. Laat het
tekenen beginnen! En jij bespaart jezelf heel wat tijd: Geen ramen meer
kuisen. Even over het scherm van de ipad gaan en proper!

Waar is Wally? Hoe vaak zochten wij niet naar Wally in de leukste boekjes?
In deze app moeten de kids om op zoek gaan naar figuurtjes en
voorwerpen die verstopt zitten. Je kunt dit spel spelen op verschillende
niveaus, vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Als je kindje enorm graag zingt is deze Kinderen voor kinderen karaoke-
app misschien wel iets. In de app vind je karaokeversies van alle
Nederlandstalige liedjes uit Kinderen voor Kinderen. Wie weet worden jouw
kids wel de sterren van de toekomst!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.steam&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duo.studio.apps.game.findwaldocartoons
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.vara.kvk.karaoke


•Spaar enkele lege eierschalen op en hergebruik 
ze als verfhouders. Zorg ervoor dat je 
het bovenste van de eieren voorzichtig 
verwijdert, zodat het ei hierlangs kan passeren. 
Was ze af en laat ze drogen.
•Vul de eitjes op met kleuren verf naar keuze.
•Dek ze af met een zakdoekje en kleef dit vast 
met lijm.
•Zoek een ruimte waar morsen toegelaten is (de 
garage, bijvoorbeeld) en zet een canvas of groot 
blad recht.
•Laat de kinderen de eieren gooien op het canvas 
en zie hoe het kunstwerk gevormd wordt. De 
eieren kunnen ze meerdere keren gooien, 
voordat ze helemaal gebroken zijn.
•Ziezo, hun eigen paaskunstwerk!



Even zin om gewoon te kleuren?

In de bijlagen vind je 2 kleurplaten. Uiteraard vind je er nog veel 
meer op internet.
Zoek via google op kleurplaten (Pasen) en daar vind je nog heel wat!


