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

 Het Laagland, brengt elke woensdag nieuwe theaterjuweeltjes naar je huiskamer. Naast energiek theater
brengen ze je ook ‘bonusmateriaal’: een aantal opdrachtenfilmpjes die je kind(eren) op speelse wijze
meevoeren in de thema’s van de voorstellingen of een kijkje bieden achter de schermen. Ga een kijkje nemen
op www.hetlaagland.nl en klik verder door naar Laagland Thuis-theater.
 Een tent in huis is zo gemaakt: pak een laken, een aantal stoelen, wat wasknijpers en klaar is kees!
 Liedjesschrijver en muziekdocent J. Schipper geeft laagdrempelige tips om een week aan de slag te gaan via:
www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-elke-dag-muziek.
 Zin in verschillende kleine, leuke en grappige uitdagingen? Daag elkaar uit met de verschillende challenges van
Multiskills. Alle filmpjes kan je bekijken via: www.multiskills.be/challenges
 Sport Vlaanderen stuurt maandelijks een nieuwsbrief waarin ze leuke tips, creatieve ideeën en (ont)spannende
activiteiten geven om thuis op een fijne manier in beweging te blijven. Schrijf je in voor deze nieuwsbrief via
www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/ en klik door naar ‘tips voor ouders’.
 Digitale prentenboeken worden voorgelezen voor kleuters op www.boekpakket.nl.
 Maak een treintje met stoelen, kussens en alles wat je kleine bedenkt (en wat uitvoerbaar is).
Is knuffel Leeuw aan boord?

LAGERE SCHOOL

WIST JE DAT ARTICHOQUE SURVIVAL
KUNTSELBOXEN MAAKT?
BEZOEK HIERVOOR HUN FACEBOOKPAGINA!

 Zin in verschillende kleine, leuke en grappige uitdagingen? Daag elkaar uit met de verschillende challenges van
Multiskills. Alle filmpjes kan je bekijken via: www.multiskills.be/challenges
 Maak een paasboom! Blaas rauwe eitjes uit en maak er kleine kunstwerkjes van. Haal een tak uit de tuin, zet
hem in een vaas en hang je prachtig versierde eieren erin!
 Online filmkamp volgen tijdens de paasvakantie? Dat kan gratis via volgende link: www.fxlab.be.
 Graffiti vzw komt naar uw kot! Zij gaan creatief aan de slag met videoworkshops en online uitdagingen. Bekijk
alle workshops op hun facebookpagina.
 Wetenschapje is een podcast van Het Geluidshuis over wetenschap voor grote en kleine denkers vanaf 8
jaar. Beluister de podcast via www.wetenschapje.be. Klik je verder ‘Gratis binnenpret’ en ontdek de vele
kleurplaten, hoorspelen en andere leuke spelletjes.
 Klaar om het volgende spel voor de buitenspeeldag te maken? Verzamel dekseltjes, yoghurtpotjes of lege
flessen en maak er een visspelletje van! Gebruik ijzerdraad om er een lusje aan te maken. Vergeet geen visslijn
te maken!

TIENERS

 Hebben mama en papa grote kuis gehouden? Kijk snel in hun oude spulletjes wat je kan recuperen en zoek
een DIY om bijvoorbeeld die oude stoel te pimpen!
 Maak een ultieme feestplaylist. Ideaal voor wanneer je terug uit je kot mag.
 Laat je inspireren door boekentips op de splinternieuwe Boekenzoeker-webiste of speel de
Boekenzoekerbingo! Surf snel naar de webiste: www.boekenzoeker.be.
 Experimenteer ongegeneerd met make-up. Tip: er staan honderden tutorials op YouTube.
 Heb je heel veel oude tijdschriften verzameld? Maak een leuke collage in een thema naar keuze! Inspiratie
nodig: check Pinterest!
 Probeer elkaar na te tekenen. Hilariteit gegarandeerd!

ALTIJD AL EENS WILLEN WETEN HOE EEN DANSLES HIPHOP OF
MODERNJAZZ ER UIT ZIET? GA SNEL EEN KIJKJE NEMEN
WWW.DANCEREACTION.BE/CORONA-DANCE-CLIPS/
EN OEFEN JE DANCEMOVES!
VOLWASSENEN

 Een verzameling waargebeurde verhalen en anekdotes verteld door gewone mensen kan je via een
audiopodcast gratis beluisteren via www.relaas.be.
 Schuif de tafel aan de kant en zet een swingende danstutorial op YouTube aan. En één, twee, drie, vier… Wat
dacht je van de tango?
 Schrijf een verhaal en laat je kinderen er de tekeningen bij maken.
 Opera Ballet Vlaanderen komt naar je toe: bekijk vijf van hun voorstellingen van de voorbije seizoenen via hun
website www.operaballet.be.
 Tijd voor je favoriete soap? Of eerder het type van de duiding? Het tv-programma maakt niet uit, je dagelijks
tv-moment is wel een uitgelezen kans om te bewegen. Werk met gewichtjes of doe lichte buik-, bil- en
armspieroefeningen.
 Luister naar ‘40 jaar AB’: een podcast over België’s meest legendarische concertzaal. Ga naar www.stubru.be
en klik door naar Podcasts. Veel luisterplezier!

De Pinte in beeld
Tijdens deze Corona-periode zien we dat heel wat mensen een
boodschap van dank ophangen voor de mensen in de zorgsector. Of wie
weet hebben je kinderen een levensgrote boodschap getekend op straat
of in de tuin? Wij willen al deze boodschappen graag verzamelen.
Dit kan heel eenvoudig door een foto of filmpje te maken met jouw
boodschap en deze door te sturen naar sport@depinte.be, we maken een mooie compilatie van al
jullie inzendingen!
Let wel, bestanden groter dan 25MB stuur je best via WeTransfer door.

Drone

We bekijken ook de mogelijkheid om met een drone opnames te maken van jouw boodschap aan
jouw ‘kot’. Deze zullen mee verwerkt worden in het filmpje.
Heb je hiervoor interesse? Vul het formulier op onze website in en wij nemen met jou contact op!
Graag invullen uiterlijk tegen dinsdag 14 april om 12 uur.
www.depinte.be/inbeeld

