
13 april - 17 april 



Hallo jongens en meisjes, 

Ondertussen hebben jullie juffen en meesters helemaal de smaak te  

pakken met het vastleggen van leuke activiteiten en challenges. Welke 

vind jij het leukst? Zijn ze makkelijk of te moeilijk, vertel het ons!  

Dit magazine staat weer vol met activiteiten die lijken op de activiteiten 

die wij met jou doen bij de BSO. Omdat niet alle activiteiten in dit  

magazine passen voegen we bijna dagelijks nieuwe video’s toe op de  

Stay-at-home activiteiten webpagina’s. In deze video’s stimuleren we  

jullie om lekker aan de slag te gaan met een bal, wc-rollen of iets uit de 

natuur. Zo blijven de juffen en meesters zelf ook mooi in beweging ;) 

Heb jij zelf een leuk idee of is een challenge of activiteit bij jou super 

goed gelukt, deel dit dan in overleg met papa of mama, met ons via de mail 

of app. Dat vinden wij hartstikke leuk! Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd of 

er bij jullie al iets begint te groeien van alles wat we hebben gekweekt? 

En hoe vaak kan jij de wc-rol hooghouden? Kan je winnen van papa of ma-

ma?  

Tot volgende week, dan sturen wij weer een nieuw magazine!  

Lieve groeten, 

BSO-teams van Eigen&Wijzer 

 

De Stay-at-home activiteitenpagina’s: 

0-4 jaar www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters 

4-13 jaar www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-bso 

http://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters
http://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-bso


Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

Wat heb je nodig? 

 Een deksel van bijvoorbeeld een  

schoenendoos 

 Wc-rolletjes 

 Een balletje die door het wc-rolletje past 

 Lijm / tape / plakband 

 Stift / potlood 

 

 

Hoe werkt het? 

 

1. Pak de deksel van de schoenendoos 

2. Knip de wc-rolletjes in 2 of 3 stukken totdat je 10 stukjes hebt. 

3. Plak deze stukjes verspreid in de schoenendoos 

    (plak sommige stukjes een beetje schuin voor een extra uitdaging) 

4. Schrijf nu willekeurig de getallen 1 t/m 10 op de stukjes wc-rol 

      

Doel van dit spel: Probeer met het balletje door de wc-rollen te rollen in de 

juiste volgorde. Kom jij helemaal tot 10? 

 

 

Alternatieven 

Ook leuk: schrijf er  
letters uit het alfabet op! 
 
Extra moeilijk:  
Knip kleinere stukjes  
wc-rol, zodat je er meer 
nummers of letters op 
kunt schrijven.  
 

Veel Knutsel plezier! 
 

 

 

 

 

Creatieve ontwikkeling 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

Creatieve ontwikkeling 

Wat heb je nodig? 

 

 A4 formaat papier/karton 

 Oude tijdschriften 

 Stiften of kleurpotloden of verf spullen 

 Lijm  

 

 

Hoe werkt het? 

 

1. Je scheurt de bladen van het tijdschrift in  

V-vorm of reepjes, je plakt de punt aan 

elkaar in het midden en bij het brede stuk.   

2. Je maakt apart de ogen en plakt die op de 

ondergrond. Maak een gezicht van verf of 

dikke zwarte stift van een poes of hond.  

3. Plak deze stukjes verspreid in de  

schoenendoos. 

4. En klaar is je schilderij.  

 

 

 

                  Veel Knutsel plezier! 
 

 

 

 

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

Creatieve ontwikkeling 

Wat heb je nodig? 

 

 Bloem (100 gram) 

 Zout (50 gram) 

 Water 

 Evt. uitsteek vormpjes  

 

Wat te doen? 

1. Doe de bloem en het zout samen in een bak 

2. Doe hier een klein beetje water bij 

Tip: begin met een klein beetje water,  

wanneer het nog te droog is kun je toevoegen. 

3. Kneed het water door het deeg heen totdat 

je alles tot een bol kunt kneden. Tip: wan-

neer het deeg te plakkerig is, kun je wat extra bloem toevoegen 

4. Je hebt nu een bol deeg die je kunt gebruiken als klei 

5. Maak mooie beeldjes of vormpjes. Wil je kraaltjes of bloemblaadjes erin 

drukken, doe dit dan ook nu wanneer je zoutdeeg nog niet is gedroogd. 

6. Het zoutdeeg droogt in de lucht, het hoeft niet afgebakken te worden. 

Wil je het snel droog hebben, bak het dan 1-3uur op 100gr C. 

7. Als het gedroogd is, kun je jouw  

creaties nog schilderen. 

 

Tip: Kijk op www.google.nl of pinterest.nl en 

zoek naar Zoutdeeg voor heel veel leuke idee-

ën.  

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

 

Wat heb je nodig? 

 

 2 handdoeken 

 Stopwatch / ti-

mer 

 1 punt A (start) 

 1 punt B (finish) 

 

 

Wat te doen? 

1. Start bij punt A (dit is start) met 2 handdoeken op de grond (wel zo dat 

de 1e handdoek de andere altijd raakt). 

2. Start de timer en vanaf dat moment is het  

de bedoeling dat je zo snel mogelijk van A 

naar B (dit is de finish) komt. 

3. Let wel op… je mag alleen op de handdoeken 

staan … en de handdoeken moeten elkaar  

altijd raken. 

 

Wie van het gezin zet de snelste tijd neer? 

 

Wil je het lastiger  

maken?  

Zet dan obstakels neer  

in het parcours.   

 

Veel plezier!                    

 

 

 

 

Sociale ontwikkeling 

Denk ontwikkeling 

Creatieve ontwikkeling 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 6 - 13 jaar * 

Wat heb je nodig? 

 Plank hout van +/- 2cm dik en 

zo groot als een A4tje 

 Spijkers 

 Elastiekjes 

 Hamer 

 2 ijsstokjes 

 Paperclip 

 Knikker 

 Voorbeeld A4tje om te  

bepalen waar je de spijker-

tjes moet slaan 

 Evt. verf en/of stiften 

 

Wat te doen? 

1. Print het voorbeeld van de volgende pagina uit op A4 grootte. 

2. Timmer op iedere stip een spijker in de plank, waarbij de bovenkant  

uitsteekt. Qua  indeling hoef je niet perse het voorbeeld aan te houden. 

3. Haal het voorbeeld A4tje weg en span tussen de spijkers elastiekjes 

4. Maak de paperclip vast aan het elastiekje waarmee je de knikker lanceert. 

5. Maak van de ijsstokjes flippers. 

6. Je flipperkast is in principe nu af, maar wel kun je hem nog pimpen met 

stiften en of verf!!!  

   Tip voor duidelijke uitleg en filmpje hoe te werk te gaan check  

   www.ladylemonade.nl/flipperkast-maken/ 

                         

   Veel plezier! 

 





Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

Wat heb je nodig? 

 Plat bord 

 Skittles 

 Water 

 15 minuten 

 

 

Wat te doen? 

 

1. Zet het bord  voor je neer. 

 

2. Leg de skittles in een cirkel langs de rand op 

het bord. 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je wa-

ter bij de skittles schenkt? 

 

 

 

 

 

 

3. Schenk een dun laagje water op het bord, 

zodat alle skittles in het water liggen. 

 Vraag 2: Wat gebeurt er? 

 Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Antwoorden 

Op vraag 1: 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren. 

 

Op vraag 2: 

Er ontstaan strepen met de kleuren van de skittles. De strepen  

beginnen bij de skittles aan de rand en worden steeds langer tot aan het 

midden van het bord. Na een tijdje zijn de strepen verdwenen en alle 

kleuren gemengd. 

 

Op vraag 3: 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt. 

 

  Uitleg 

  Als je het water bij de skittles schenkt , dan lossen ze langzaam op.    

  De kleurstoffen uit de skittles gaan het makkelijks naar het lege  

  water, maar mengen ook met elkaar.  Daarom krijg je eerst strepen    

  in verschillende kleuren en daarna overal een roodbruine kleur. 

 

Extra uitleg 

In skittles zitten verschillende stoffen zoals suiker, smaakstoffen en kleurstoffen. Als  

skittles in water liggen, dan lossen ze langzaam op. De buitenlaag, waarin de felste  

kleurstoffen zitten, lost als eerste op. 

 

Wanneer een kleurstof oplost, dan verspreidt deze zich langzaam door het water. De  

Kleurstof kan het makkelijkst bewegen naar plekken waar nog geen andere kleurstoffen 

zitten. Daarom ontstaan er aan het begin duidelijke strepen. 

 

Als er overal kleurstoffen zitten, dan mengen de kleuren langzaam met 

elkaar. Zo Verdwijnen de strepen en krijgt het water langzaam overal 

dezelfde mengkleur. De Precieze kleur hangt af van de skittles die je 

hebt gebruikt, maar het is waarschijnlijk een beetje roodbruin. 

 

Je kunt voor dit proefje ook M&M’s gebruiken, maar dan krijg je minder 

fel gekleurde strepen. 

 

Vond jij dit proefje nu echt TE GEK?!?!? Kijk dan eens voor meer proefjes op 

WWW.PROEFJES.NL 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

 

Wat heb je nodig? 

 Plastic flesje(s)    * Lijm  

 Schaar      * Tape 

 Haaknaald     * Aarde / potgrond 

 Wol/katoen     * Zaadjes 

 Lintjes      * Perforator 

 Allerlei frutsels waarmee je kunt versieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen? 

1. Je knipt de fles door de midden (of je doet dit met behulp van…). 

2. In de randen maak je met de perforator gaat-

jes, daar kun je wol/katoen/lintjes doorheen rij-

gen ter versiering en als handvat. Wil jij jouw fles 

nog mooier versieren met frutsels? Ga lekker je 

gang. 

3. Vul de fles met aarde/potgrond en bedek de 

door jou gekozen zaadjes met een klein laagje 

aardig/potgrond. 

4. Doe er een beetje water overheen. 

5. Hang het geheel op een mooie lichte plaats 

6. GROEIEN MAAR… 

 

                            Veel plezier! 
 

 

 

 



 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 6 - 13 jaar * 

Wat heb je nodig? 

 Speel ruimte (huiskamer / tuin) 

 Compleet pakje speelkaarten 

 Timer  

 

     Wat te doen? 

ALLEEN / OMSTEBEURT... 

1. Je legt alle kaarten met de rugzijde naar boven aan 

de ene kant van de speelruimte neer. 

2. Daarna kies je zelf een positie aan de andere kant 

van de speelruimte. 

3. Dan ga je voor jezelf bepalen welk soort kaarten je 

wilt gaan verzamelen… Harten, Ruiten, Schoppen of Klaveren. 

4. Zodra je dit hebt bepaald, start je de timer. Vervolgens ren je naar de 

speelkaarten toe en draai je 3 kaarten om. 

5. Zit er tussen deze 3 kaarten, een kaart of kaarten die jij wilde gaan 

verzamelen? Dan breng je deze terug naar de start plaats. 

6. Hoe snel kun jij 10 kaarten verzamelen van de door jouw gekozen 

soort??? TIP: in het spel kaarten zitten ook 2 jokers, deze tellen altijd als 

jou soort die je aan het verzamelen bent. 

 

             

 

 

Harten  Schoppen   Ruiten     Klaveren 

 

MET ZIJN TWEEËN… 

1. Spreek van te voren af wie welk soort gaat verzamelen (bijv. 1 iemand 

Harten, en 1 iemand Klaveren). 

2. Tel af, 3,2,1 START. Wie heeft als eerste 10 van zijn soort? Dat is de 

WINNAAR. 
 

Beeld uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=LDF1QC7F6Ss&t=109s  

https://www.youtube.com/watch?v=LDF1QC7F6Ss&t=109s


Creatieve ontwikkeling 

* 8 - 13 jaar * 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

In het vorige Magazine heb je kennis gemaakt met geheimschrift. Hierbij nog 

meer gave schriften om te proberen.  

4. Klokalfabet  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Runenalfabet 

 

 

 

 

 

6. Varkenshok 

Het rooster bestaat uit 9 vakken. In elk 

vak staat een letter van het alfabet. Het 

eerste rooster heeft geen stip, het tweede 

1 stip en het laatste 2 stippen.  



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

7. Boodschappenlijstje of telefoongesprek    

Boodschappenlijstje: Je schrijft gewoon een 

boodschappenlijstje, lijkt het. Maar de  

hoeveelheid (cijfer) geeft aan welke letter je 

van het product moet gebruiken.  

Zo staat in dit voorbeeld: toren.  

Telefoonlijst: Het tweede cijfer van het 

telefoonnummer zegt welke letter je moet 

nemen van de naam dat ervoor staat.  

Zo staat in dit voorbeeld: trein.  

 

 

8. Omdraaien  

Wij lezen normaal een zin van links naar rechts. Maar als je de zin omdraait, 

dan heb je ook een geheimschrift. (of je kan zelfs de letters van de woorden 

omdraaien, zo wordt geheim -> mieheg)  

Normale zin: Je bent een super goede detective.  

Geheimschrift: .detective goede super een bent Je  

9. Morsecode  



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 4 - 13 jaar * 

Wat heb je nodig? 

 Wit papier 

 Vingerverf 

 Bakje water 

 Kwastje 

 Rietje 

 Zwarte stift (of andere kleuren) 

 

Wat te doen? 

1. Maak op je witte papier, met de zwarte 

stift een hoofd, of een aantal 

‘ogen’ (rondje /stip). 

2. Ga met de goed natte kwast door de  

vingerverf en verf om het ‘oog’ of het 

hoofd heen. 

3. Als de verf nog goed nat is pak je snel een 

rietje en blaas je de verf de kanten op waar 

jij het heen wilt hebben. 

4. En VOILA je vingerverf kunstwerk is af!!! 

 

Veel kunstwerk plezier! 
 

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

* 6 - 13 jaar * 

Benodigdheden        Ingrediënten 

 Oven        - 1 blik croissantdeeg LARGE 

 Kommetje       - 1 ei 

 Theelepel       - 75 gr donkere basterdsuiker 

 Eetlepel        - 2 theelepels kaneel 

 Mesje        - 2 eetlepels zachte boter     

 Bakpapier 

 Garde  

 Vorkje            

 

Wat te doen: 

Verwarm de oven op 200 graden C. Meng de suiker met kaneel in een kommetje. 

Rol het croissantdeeg uit en druk alle naden goed aan elkaar tot 1 grote lap 

deeg. Besmeer deze lap met de boter en bestrooi met de kaneelsuiker. Snijd 8 

dunne repen van het deeg over de lange zijde. Snijd de repen op ca. 2/3 door 

en rol het langste stuk op tot een rondje en leg op de bakplaat met bakpapier.  

 

 

Halveer het overgebleven stuk reep en maak hier 2 oortjes van door ze te  

buigen en vast te maken aan het rondje. Doe dit bijvoorbeeld met een vork.  

Je kunt de oortjes het beste een beetje plat drukken anders bestaat de kans 

dat ze tijdens het bakken omvallen. 

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

 

 

Klop het ei los en bestrijk de haasjes hiermee. Bak ze in ca. 15 min mooi bruin 

in de oven. Je kunt ze een dag van te voren maken en goed afdekken en de vol-

gende dag een paar minuten opwarmen in de oven, maar vers zijn ze wel het 

allerlekkerste. 

 

Eet smakelijk!!!  


