
 Ideeën voor een fijne meivakantie in en om huis. 
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Moederdag: 
Op zondag 10 mei is het moederdag. Bedenk wat je kan doen voor 
je moeder die dag. 

2  Reuzenrad van papieren rietjes maken: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C8xz1qVeCYY&feature=youtu
.be 
 

3  Knikkerbaan  
Maak een knikkerbaan van wc-rolletjes, plakband, keukenrollen, 
buizen enz. Deze knikkerbaan kan 3-dimensionaal worden gemaakt 
of verticaal tegen een wand. 
 
 
 

4  Hutten bouwen 
 • Maak een hut, tent of huis met lakens, touw en wasknijpers. Tip: 
Gebruik de droogmolen, een wasrek of een tafel als basis. 
 • Verzamel binnen 5 minuten zoveel mogelijk spullen om een hut 
/ toren / auto etc. te bouwen. Maak het bouwwerk en maak er een 
foto van voor je klasgenoten.  
 • Kamperen in de woonkamer: Bouw een tent of zet een tent op 
en ga er een nachtje in slapen 

5  Kinetisch zand 
 Maak zelf kinetisch zand met: • Een kop fijn zand • 1,5 eetlepel 
maïzena • Een theelepel afwasmiddel • Een heel klein beetje 
water (toevoegen tot het zand blijft “plakken”  
Zoiets, maar dan zelf gemaakt: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q63yZkZDF3c 
 

6  Spinnenweb/ laserdoolhof 
Maak een web van woldraad (of toiletpapier J ) door de 
woonkamer en probeer erdoor te kruipen zonder het web aan te 
raken. 
 

7  Een bloemetje voor opa of oma 
 Verf een bloempot en doe er wat aarde en zaadjes in. Breng de 
bloempot naar opa, oma of iemand die niet zoveel bezoek kan 
krijgen en zet de bloempot voor de deur J. 
 

8  Wie is het? 
 Maak je eigen “Wie is het?” door gebruik te maken van foto’s van 
familieleden en vrienden of van je klas. 
 
Je kunt ook een “Wie is het?” maken van dieren. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C8xz1qVeCYY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C8xz1qVeCYY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q63yZkZDF3c


9   
Memory  
Memory met spullen uit je huis: Gebruik ondoorzichtige bekers en 
doe de spullen die je verzamelt onder de bekers. 
 
 

10  In de keuken 
Kook of bak iets lekkers voor iedereen in huis. 
Zoek zelf een recept op internet. 
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Collage: 
 Maak een collage van dingen die jij mooi vindt of die je leuk vindt 
om te doen. De collage maak je door plaatjes te knippen uit allerlei 
tijdschriften of kranten. Je kunt de plaatjes ook van internet halen.  
 

12  Nieuwe tekst  
Kies een liedje dat je erg leuk vindt of een liedje wat je mooi vindt 
maar waarvan je de tekst niet precies weet omdat het in een 
andere taal is geschreven. Maak je eigen tekst voor dit liedje. Begin 
met het refrein en daarna het eerste couplet. Je eigen liedje is 
geboren!  

13  Een eigen Mondriaan 
Pak een wit vel papier. Zet met liniaal allemaal lijnen op het papier 
zodat er vakken ontstaan. Kies drie kleuren uit en kleur een aantal 
vakken in de kleuren die je hebt uitgekozen.  
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Vissen: 
Pak een hengel en ga vissen. Er is vast een plek in de omgeving 
waar dat kan terwijl je ver genoeg van elkaar af zit. 
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Speurtocht: 
Maak een speurtocht voor de rest van je familie en loop / fiets 
hem. 
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Jachtseizoen:  
Speel met een paar anderen Jachtseizoen. 

17  Weer naar school: 
Bedenk wat we, de eerste dag dat we weer naar school gaan, 
kunnen gaan doen. Dat kan natuurlijk gewoon weer werken zijn,  
maar een klein feestje mag het zeker ook zijn. 
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Ei-challenge 
Kijk hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=AeBHZMxyLiw&fbclid=IwAR1j
cVRedwVBuEO0hp2-
ZZrjGd_KbKg8fkJpB_mUSKW6sE9btorF_VTo39A 

https://www.youtube.com/watch?v=AeBHZMxyLiw&fbclid=IwAR1jcVRedwVBuEO0hp2-ZZrjGd_KbKg8fkJpB_mUSKW6sE9btorF_VTo39A
https://www.youtube.com/watch?v=AeBHZMxyLiw&fbclid=IwAR1jcVRedwVBuEO0hp2-ZZrjGd_KbKg8fkJpB_mUSKW6sE9btorF_VTo39A
https://www.youtube.com/watch?v=AeBHZMxyLiw&fbclid=IwAR1jcVRedwVBuEO0hp2-ZZrjGd_KbKg8fkJpB_mUSKW6sE9btorF_VTo39A
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Ballon: 
Wat kan je allemaal doen met een ballon? 
: https://tinyurl.com/s7j2e3l 
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Slangen en ladders 
Je hebt stoepkrijt en een dobbelsteen per persoon nodig. 
Teken een groot slangen-en-ladder-speelbord op de stoep. 
Start allemaal op 1. Gooi met de dobbelsteen en ga zoveel 
plaatsen vooruit. 
Kom je op een ladder, dan mag je ermee omhoog naar een nieuw 
hokje. Kom je op een slang, dan glijd je erlangs naar beneden 
naar een nieuw hokje. Wie is het eerst bij het eind? 

21  Droom-Selfie 
Neem een selfie. 
Print deze en plak het op een groot vel wit papier. Teken waar je 
graag zou willen zijn. 
Ben je meer van het digitale? Bewerk je selfie dan digitaal en 
plaats jezelf op je droomplek. 

22  Goochelen 
Bekijk dit filmpje: 
https://youtu.be/t5oMkKGTYSM 
Leer jezelf één of meer van deze goocheltrucs aan.  
Leuk om aan je groep te laten zien als we weer naar school 
mogen! 
 

23  Spreekwoord 
Zoek een spreekwoord in het woordenboek of op internet. 
Maak een foto waarin je dit spreekwoord duidelijk uitbeeldt.  
Laat anderen raden welk spreekwoord je uitbeeldt. 
 
 

24  Stamboom 
Teken je familiestamboom. 
Dan heb je meteen een leuke reden om weer eens met je opa of 
oma te bellen. Zij weten vast nog precies de naam van hun eigen 
vader en moeder en hun broers en zussen. 
Misschien kun je er zelfs foto’s bij vinden in de fotoalbums thuis. 
Hier kun je lezen wat een stamboom precies is: 
https://schooltv.nl/files/Infoblok/Bovenbouw_PO/2013_d_WO_NTR_404226_venz_stamboom.pdf 
 

25  Glowstickdance 
Kijk of je glowsticks in huis hebt, oefen een dansje (alleen of met 
de mensen thuis) en neem als het donker is een filmpje op zoals 
in het voorbeeld hieronder. 
https://youtu.be/JlE6UB0JlJU 
 

26  Stoepkrijt maken 
Klik op de link en zie hoe je zelf stoepkrijt kunt maken van 
plakkaatverf, gips, water en een leeg wc-rolletje. 
Succes! 
https://youtu.be/-SnEwuzMD8s 

https://tinyurl.com/s7j2e3l
https://youtu.be/t5oMkKGTYSM
https://schooltv.nl/files/Infoblok/Bovenbouw_PO/2013_d_WO_NTR_404226_venz_stamboom.pdf
https://youtu.be/JlE6UB0JlJU
https://youtu.be/-SnEwuzMD8s


 

27  Bouwen 
Bouw van speelgoed dat je thuis hebt een gebouw in Dwingeloo 
na, bijvoorbeeld de siepelkerk, De Oldengaerde, onze school of je 
eigen huis. 
Gebruik LEGO, Kapla, K’nex, spullen uit de natuur of gewoon 
knutselspullen. Gebruik je fantasie en creativiteit. Foto = leuk! 
 

28  Lego 
Haal gewoon je Lego eens van zolder en bouw iets totaal nieuws. 
 
 

29  Kettingreactie: 
Bouw een kettingreactie en stuur ons gerust een filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=o_kkrcJN5b8 

30  Geocache: 
Ga, met je familie, geocachen 
https://www.geocaching.nl/ 
 
 

31  Egypte 

 
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-
virtuele-tour-van-de-graven-van-de-faraos-140755 
 
 

32  Londen: 
Ga naar 360.visitlondon.com 
En bekijk Londen vanuit huis. De Big Ben, Harrods, het 
reuzenrad… noem maar op. Fijne vakantie 
 

33  Musea: 
Veel musea hebben virtuele tours of allerlei proefjes die je kan 
doen. 
Nemo is zo’n museum. https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ 
https://museumkids.nl/visit Hier vind je er nog meer. 
 

34  Nog meer Proefjes: 
https://proefjes.nl/  
 
 

35  Anne Frank vlogt 
In deze periode van het jaar staan we altijd extra stil bij de 
Tweede Wereldoorlog. Een heel mooi idee dit jaar is op You Tube 
te vinden: Een zogenaamd videodagboek van Anne Frank . 
https://www.youtube.com/annefrank 
Haar dagboek komt zo echt tot leven! 

https://www.youtube.com/watch?v=o_kkrcJN5b8
https://www.geocaching.nl/
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-virtuele-tour-van-de-graven-van-de-faraos-140755
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-virtuele-tour-van-de-graven-van-de-faraos-140755
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
https://museumkids.nl/visit
https://proefjes.nl/
https://www.youtube.com/annefrank


36  Kaboutertuintje 
Bedenk en maak je eigen kaboutertuintje. Hier vind je heel veel 
ideetjes: 
https://www.pinterest.ch/search/pins/?q=kaboutertuin&rs=type
d&term_meta[]=kaboutertuin%7Ctyped   
Kies een grote bloembak of een bloempot. Gewoon een mooi 
hoekje in jullie tuin is ook prima. En begin met fantaseren en 
creëren. 

37  Fiets poetsen 
Geef je fiets een geweldige poetsbeurt. Wat zal hij daarvan 
opknappen!  
(Ben je hier goed in? Misschien is dit voor jou een goede manier 
om een beetje geld te verdienen.) 
 

38  Stenen beschilderen 
Zoek een aantal gladde kiezels of stenen. Beschilder ze in vrolijke 
kleuren. Als ze droog zijn kun je er iets aardigs opzetten.  
Leuk om zelf te houden; nóg leuker om bij andere mensen als 
verrassing neer te leggen. Bijvoorbeeld in hun voortuin of bij hun 
voordeur. 

39  Supersnel vliegtuig vouwen 
https://www.youtube.com/watch?v=it1oMGr7Gbg&feature=you
tu.be&fbclid=IwAR33rXRVGax-bU7iAfdZ5S7pYSM-
RXFDVUsKI7N7Fpn-KqfzKRutvonftE8 
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Zo zit dat 
Filmpjes, weetjes, proefjes  
https://www.zozitdat.nl/ 

 

 

Storytel 
Maand gratis boeken luisteren 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.ch/search/pins/?q=kaboutertuin&rs=typed&term_meta%5b%5d=kaboutertuin%7Ctyped
https://www.pinterest.ch/search/pins/?q=kaboutertuin&rs=typed&term_meta%5b%5d=kaboutertuin%7Ctyped
https://www.youtube.com/watch?v=it1oMGr7Gbg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33rXRVGax-bU7iAfdZ5S7pYSM-RXFDVUsKI7N7Fpn-KqfzKRutvonftE8
https://www.youtube.com/watch?v=it1oMGr7Gbg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33rXRVGax-bU7iAfdZ5S7pYSM-RXFDVUsKI7N7Fpn-KqfzKRutvonftE8
https://www.youtube.com/watch?v=it1oMGr7Gbg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33rXRVGax-bU7iAfdZ5S7pYSM-RXFDVUsKI7N7Fpn-KqfzKRutvonftE8
https://www.zozitdat.nl/


Deze kwamen we ook tegen. Er staan erg leuke ideeën 

tussen:

 



 

1/2 Algemene ideeën  https://www.jufbijtje.nl/wp-
content/uploads/2020/04/Wat-kan-ik-
doen-in-de-Meivakantie-1.pdf 

 Link naar kleuter 
universiteit 

 https://www.kleuteruniversiteit.nl/wp-
content/uploads/2020/04/Kleuterunive
rsiteit-Klusjes-takenbord.pdf 

 Link naar kleuter 
universiteit 

 https://www.kleuteruniversiteit.nl/202
0/04/tips-voor-thuis-buiten-leren-en-
spelen/ 

 Link naar kleuter 
universiteit 

 https://www.kleuteruniversiteit.nl/202
0/04/tips-voor-thuis-speur-mee-daar-
buiten-allemaal/ 

1/2/3 Doepaden Aan een thema zijn 
linken naar filmpjes, 
spelletjes, kleurplaten 
enz.  

https://www.webpaden-en-
meer.nl/doepaden 

3/4 Rekenspelletjes Ganzenbord, in de 
map thuis onderwijs 
worden een aantal 
spelletjes aangeboden 
die geprint kunnen 
worden.  
 

https://wegvanonderwijs.nl/thuisonder
wijs/ 

 taalspelletjes Op deze site vind je 
voor groep 3 allemaal 
taal spelletjes die 
misschien ook nog 
leuk zijn voor groep 4.  

https://www.spellenboom.nl/spellen-
thuisonderwijs/ 

 Algemene ideeën  https://www.jufbijtje.nl/wp-
content/uploads/2020/04/Wat-kan-ik-
doen-in-de-Meivakantie-2.pdf 

Alle  
groepen 

Per vak voor alle 
jaargroepen en 
alle vakken 

Wanneer je op de site 
komt, scroll je naar 
beneden en kom je bij 
de groepen.   

https://www.jufbijtje.nl/ 

Alle 
groepen 

Allemaal 
activiteiten rond 
lezen 

 
 

 

Lekker lezen 
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?
srID=227 

3-8 Rekenen/spelling Gratis oefenbladen die 
je kunt printen. Dit 
wordt aangeboden op 
alle niveau’s 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/ 
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