WORD NIET ZOT IN JE KOT!
Vanuit de dienst Vrije Tijd geven we per week zeven tips voor kleuters, lagereschoolkinderen, tieners en
volwassenen. Elke dag één activiteit of als je je écht verveelt: om de hele dag door te komen.
KLEUTERS

 Beweeg samen met de Disneyfiguurtjes. Ga naar de Woogie Boogie website en bekijk al de leuke moves!
 Hebben jullie veel schoenen in huis? Hussel alle paren door elkaar en leg er doekjes overheen. Bij elke beurt
mag je twee doekjes optillen en zo de paren herkennen. Til je twee doekjes op waar een compleet paar
onder zit dan mag dat paar als 1 punt gerekend worden. Wie de meeste punten heeft, wint!
 Maak een grote wandeling met mama of papa, schop telkens een steentje vooruit.
 Kijk naar KEIK op 4Hoog.be, een mix van film, animatie, live muziek en kindertheater voor kinderen vanaf 3
jaar.
 Berenconcert Kapitein Winokio: De poezenshows gaan niet door, maar dankzij het YouTube-kanaal van
concertzaal AB haal je de berenconcerten van Kapitein Winokio zo naar je eigen woonkamer.
 Zoek tien rode voorwerpen in huis en maak van één voorwerp een tekening.
 Creatief met pasta. Laat de kinderen leuke sieraden maken van pasta. Je kunt droge pasta ook goed verven,
waardoor er de leukste creaties ontstaan.

LAGERE SCHOOL

 Stel een lijstje met tien opdrachten op (vb. maak een pirouette, doe een koprol, tik de 4 muren...) Neem je
lievelingsboek bij de hand, telkens je twee pagina’s gelezen hebt, voer je een van de opdrachten uit.
 Word lid van een online jeugdbeweging: “Een online jeugdbeweging?” In deze facebookgroep kan je op
zondagnamiddag spelletjes spelen, samen met zo’n 15 000 andere leden.”
 Al jouw strips uitgelezen? Ga aan de slag en teken jouw eigen stripverhaal!
 Organiseer een schattenjacht in je eigen tuin! Verstop een schat in je tuin. Maak een schatkaart met raadsels
en opdrachten (al dan niet in piratenthema) die je kinderen moeten oplossen vooraleer ze bij de locatie van de
schat terechtkomen. Zo zijn ze alvast getraind voor de zomerse schattentochten van Vlieg.
 Schrijf een brief naar jezelf in de toekomst, doe hem in een envelop en open hem pas over een jaar om terug
te lezen.
 Maak zelf een dansje op een zelfgekozen liedje, maak er een echte show van!
 Buitenspeeldag is geannuleerd, maar niet getreurd, organiseer er zelf eentje bij je thuis op 22 april! Start alvast
met je eigen blikkenwerpspel te maken. Verzamel lege blikken, spoel ze goed uit en haal het papiertje er van.
Geef de blikken een nieuw jasje van jouw tekeningen, schilder of beplak ze helemaal naar jouw zin!

TIENERS

 Niet zo serieuze sprookjes: Wereldkampioen improvisatie Jeron Dewulf verzint wekelijks op vrijdag voor een
live publiek een niet zo serieus sprookje. Ga snel een kijkje nemen. Ze staan allemaal op YouTube!
 Kijk een anderstalige serie of film zonder ondertiteling.
 Zoek op facebook, instagram of in je fotogallerij op je gsm naar jouw tien leukste foto’s. Laat deze
herinneringen gratis printen via stampix! Kijk snel op hun site en start printing!
 Heb je interesse in het maken van je eigen cosmetica productjes maar je weet niet hoe je aan de slag kan
gaan? Check dan zeker eens de site van Zolea! Een jongedame die heel veel leuke DIY’s op haar website post!
https://zolea.be/
 Vond jij Kamp Waes ook zo boeiend? Je kan zelf aan de slag gaan #starttokampwaes! Via een.be/kamp-waes
kan je acht trainingsschema’s vinden om je volledig fit te maken in acht weken. Let’s go!
 Leer goocheltrucjes en laat iedereen versteld staan van jouw kunstjes.
 Haal je camera erbij en maak een reportage over je huisgenoten à la Paul Jambers: hoe overleven zij in
quarantaine? En vooral: wat drijft hen?

VOLWASSENEN

 Lees gratis digitale kranten met het Gopress krantenarchief: enkel de artikels van vandaag en gisteren staan er
nog niet in. https://bibliotheek.be/krantenarchief
 Nog niets gepland op vrijdagavond? Zin om te quizzen? In de facebookgroep Café Quarantaine wordt er elke
vrijdag om 21uur live een muziekquiz georganiseerd!
 De theaters zijn gesloten, dus brengt theater Tg STAN theater bij je thuis! Ze delen captaties van voorstellingen
via hun website: www.stan.be
 Elke dag live via facebook kan je beweegmomentjes volgen bij Gent Sport! Let’s go!
 In ‘Xander houdt het voor bekeken’ fileert comedian Xander De Rycke telkens een TV-seizoen. De voorbije
jaargangen zijn allemaal te bekijken via YouTube.
 Kies enkele eenvoudige bewegingen en voer deze uit tijdens een wandeling telkens je een wit laken
tegenkomt. Vb. draai vijf maal met je armen voorwaarts, tik vijf maal je knieën, strek je armen vijf maal
opwaarts ...

ZIN EEN PINTSE QUIZ?
DE PINTE LEEFT! ORGANISEERT ZATERDAGAVOND 4 APRIL,
OM 20:08 EEN QUIZ VIA FACEBOOK-LIVE.
ALLE INFO OP HUN FACEBOOKPAGINA.

