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Leuke activiteiten en informatie voor thuis.  

Speciaal gemaakt voor iedereen die momenteel thuis 

zit vanwege het corona virus. 

Heb je vragen of tips voor in de nieuwsbrief? Of 

kunnen we nog wat anders voor je doen? Stuur dan 

een mail naar jijleert@pluryn.nl/ 

Heel veel plezier en succes met deze tips! Zorg goed 

voor elkaar! 

Met dank aan collega’s 

van Leercentrum 

Lunetzorg 

 

 

Kleurplaten 

Leuke Apps: 

• "Happy color" = kleuren op nummer (moeilijk) 

• "Cartoon kleuren" = makkelijke kleurplaten 

• "Dazzly" = Diamond painting 

Deze apps kun je zoeken in de app store van jou 

tablet of telefoon en zijn gratis voor Iphone en 

Android. 

Websites met kleurplaten: 

• https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/ 

• http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten/op-

alfabet 

• https://www.topkleurplaat.nl/volwassenen/ 

• https://www.topkleurplaat.nl/ 
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Leer & ontwikkel 

Schoolse vaardigheden oefenen: 

• Lente werkboekje 

https://www.juf-milou.nl/index.php? 

id=645&gmtsop=3Thexxxxxxxxxxxx&p=show&noid=1 

• Leuke spellen en oefeningen om taal en 

rekenen te oefenen 

https://www.gynzykids.com/ 

• Allemaal werkbladen 

https://www.piekie.com/ 

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%203 

• Begrijpend lezen: een website met gratis 

teksten en uitleg om te oefenen met 

begrijpend lezen. 

begrijpend-lezen-oefenen.nl 

• Squla: Vraag het Leercentrum om 

inloggegevens! 

https://www.squla.nl/ of de App "Squla" 

Leuke websites: 

• Beleef de lente. Zie vogels broeien in hun 

nest; 

www.vogelbescherming.nl 

 

Verschillende puzzels, kleurspellen, memory en 

sudoko spellen 

www.digipuzzle.net 

• Knutselen! 

http://www.knutselopdrachten.nl 

• Lachen is gezond! Leuke moppen 

https://www.kidsweek.nl/moppen 

• Allerlei puzzels van makkelijk tot 

moeilijk 

https://www.puzzelstad.nl/ 

 

Apps 

• https://meesterdennis.nl/apps/kralenpla

nk.php = Zelf Kralenplanken maken, 

makkelijk tot moeilijk 

• "De Pret-App" = De Pret-App zit vol 

beleving en aangepaste theaterstukken. 

Download de PretApp in de Play Store 

Download de PretApp in de App Store 

 

Luisterverhalen 

 

Makkelijk 

Het verhaal: "Over een kleine mol die wil weten wie 

er op zijn kop gepoept heeft." 

https://www.youtube.com/watch?v=VuLMT0RSFhE 

• Jungle Book, het leuke verhaal van 

Disney over Mogwli in de Jungle. "Met 

bewegende beelden"! 

https://www.youtube.com/watch?v=FN-

T1kaNHNU 

Moeilijk 

Het verhaal: "Harry Potter - De steen der wijzen" 

https://www.youtube.com/watch? 

v=8iPQMX2Pwbg&list=PLi9HM_esmLLH3Z4sbiXwZAEg7

2KUl R6Dw 

Via deze link kan je het eerste deel van Harry Potter 

luisteren en ook alle andere delen vinden.  

 

Het verhaal: "Geronimo Stilton, Fantasia" 

https://www.youtube.com/watch?v=fUVRamxne

DU 
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Podcast 

https://podcastluisteren.nl/ep/Kareltje-en-

Sjonnie-De- Podcast-Kareltje-en-Sjonnie-

Aflevering-1-Chocolade  

aflevering 1 van een leuke podcast 

(luisterverhaal). 

via de website https://podcastluisteren.nl/ kan 

je online allemaal verschillende podcasts 

luisteren. 

 

Geluksoefening 

 

 

 

 

 

 

Is het je gelukt een geluksdansje te doen? 

Probeer deze dan te filmen en op sociale media 

(Instagram of Facebook) te plaatsen! Op deze 

manier kunnen we het geluk verspreiden en 

iedereen een beetje blij maken in deze 

moeilijke tijden. Als je bij je filmpje Lunet zorg 

tagt @lunetzorg of de hashtag 

#geluksdansjelunetzorg plaatst kunnen wij ze 

goed terugvinden! 
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Doen 

Bellenblaas maken 

https://www.mizflurry.nl/2018/04/bellenblaas-

maken- recepten-stokjes.html 

 

Brooddeeg maken 

Knutselen met brooddeeg 

Dit heb je nodig: (let op dit is niet eetbaar!) 

• 1,5 kopje bloem 

• 0,5 kopje water 

• kopje zout 

• 2 eetlepels olie 

Dit alles mag je zelf goed kneden en klaar is je 

brooddeeg! 

Tip: Wil je gekleurd brooddeeg? Meng dan 

waterverf door het water voordat je de rest gaat 

mengen. 

Creatie tips: Met brooddeeg kun je mooi 

vlechten. 

Nadat jullie er mooie dingen van hebben 

gemaakt, gaat het in de oven om hard te 

worden. Het brooddeeg mag op 150 graden in de 

oven. Je hoeft hem niet voor te verwarmen, 

maar het moet er (afhankelijk van de dikte van 

jullie creaties) wel 1,5 uur in blijven. Na het 

bakken laat je het afkoelen in de gesloten oven 

 

Slijm maken 

Dit heb je nodig: 

• Lenzenvloeistof (beetje nodig!) 

• Doorzichtige hobbylijm (bijna het hele 

flesje) 

• Scheerschuim (een flinke dot nodig) 

Doe eerst het flesje hobbylijm in een mengkom, 

roer er met een spatel wat scheerschuim 

doorheen. Daarna voeg je steeds een paar 

druppels lenzenvloeistof toe (let op dat je niet 

ineens te veel lenzenvloeistof er bij doet). 

Kneed net zo lang tot het goed door elkaar zit. 

Is het te slijmerig? Doe er dan wat extra lijm bij. 

Is het te hard? Doe er dan nog wat scheerschuim 

bij. Als het lekker aan voelt is het klaar en kun 

je er heerlijk mee kneden. 

 

 

 
 

 

Liefde en aandacht verspreiden        

Maak met elkaar tekeningen en briefjes, 

misschien doet de begeleiding ook wel mee, en 

stop die in de brievenbus bij andere woningen. 

Op deze manier kun je elkaar laten weten dat 

je, ondanks dat je elkaar even niet kan zien, je 

wel aan elkaar denkt en elkaar steunt. 

 

 

 
 

Bewegen 

Bewegen is gezond, leuk en belangrijk. 

Via deze link kun je thuis sporten, ook als je in 

een rolstoel zit. 

https://www.youtube.com/watch?v=esuMPjbE9c

0 

 

 

Dansen 

Via deze link kan je allerlei dansjes leren, 

voetjes van de vloer en dansen maar ! 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCKxOGiO8UT3kK3tr5LRghtA 
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koken en bakken 

Leer hier stap voor stap met video's recepten te 

maken 

https://www.ah.nl/allerhandekids 

 

 

Theater 

Wil je thuis een leuke voorstelling zien? Dit kan! 

Ga naar deze site van het parktheater. Hier vind 

je o.a. musicals en cabaret. 

https://www.parktheater.nl/nl/pQp3jFN/corona

--- theatervoorstellingen 

 

Ook mooi: lichtpuntjes! 

https://www.facebook.com/theaterdevest/ 

Voor de serie 'Lichtpuntjes' vragen we artiesten 

een hoopvolle boodschap op te nemen. De 

Lichtpuntjes verschijnen 's avonds na het 20:00 

uur Journaal op bovenstaande Facebookpagina. 

Iets positiefs om naar uit te kijken en sluit je de 

dag hopelijk met een fijn gevoel af! 

 

Bewegen net als de PSV'ers 

Blijf in beweging net als de PSV selectie doet! 

https://www.psv.nl/westandtogether/blijf-

fit.htm 

Bewegend leren 

Bewegen en leren tegelijk, hoe leuk is dat! Sta 

op en kom in beweging met meester Sander 

https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsy

w 
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Uitleg over Corona 

 

Praatkaarten over Corona (betaald) 

https://edubooks.nl/product/coronavirus-

praatkaarten/?mc_cid=623df0e043&mc_eid=0a8b1

fcaee   

https://www.shownieuws.nl/video/2020/monique-

smit-  Monique Smit heeft-de-ultieme-tip/ 

Hoe kun je het beste je handen wassen? 

https://www.lunetzorg.com/wp-

content/uploads/2020/03/ Informatie-flyer-

Corona.pdf 

Uitleg over Corona virus: 

Corona's gaan op vakantie 

Digitaal boekje om te downloaden en te lezen 

Hallo ik ben Corona! Een leuk digitaal boekje om te 

downloaden en te lezen 

https://dewegwijzer.org/hallo-ik- ben-corona/ 

 

StoryZoo nieuws • Coronavirus Uitleg over Corona en 

wat kun je doen? (makkelijk) 

https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-het- 

coronavirus-te-lijf/ Schooltv video over het Corona 

virus (moeilijker) 

Corona in Taal voor allemaal Filmpje over Corona 

van Zorggroep Koraal 

https://www.vgn.nl/documenten/bezoekregeling- 

gehandicaptenzorg-begrijpelijke-taal Uitleg over 

bezoekregeling door VGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Corona Piekerkaart 

Maak je je zorgen om het Corona virus? Dan 

helpt het misschien om samen met iemand deze 

piekerkaart in te vullen: 
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Vriendelijke groet Jij leert 


