
Even aan je ouders/verzorgers 

vragen of je een lekker gebakje of

koekje mag maken en dan aan de

slag. 

24 TIPS VOOR ALS JE JE VERVEELT

MAAK EEN A ,B ,C 'T JE
 Over bijvoorbeeld jezelf. 

A= aardig, B= behulpzaam,

C= creatief. 

Je kan het ook over een heel

ander onderwerp doen.

SCHRIJF  EEN GEDICHT
Verzin zelf een onderwerp. 

Je kan op internet kijken naar

rijmwoorden als je dat

lastig vindt om te bedenken.

ONTWERP JE  DROOMHUIS
Pak pen en papier en ga je droomhuis

tekenen. Hoe ziet dat eruit? Met wie

ben je daar? Heb je misschien

huisdieren? Alles mag erin!

ONTWERP JE  LOGO
 Neem bijvoorbeeld de eerste

letter van je voornaam en de

eerste letter van je achternaam

en maak daar een mooi logo van.

GA NAAR BUITEN LEREN VOOR SCHOOL
Je kan in de tuin gaan werken.

Grasmaaien of onkruid wieden. 

Je kan ook gaan voetballen of

rolschaatsen bijvoorbeeld.

Dat is misschien niet altijd even leuk,

maar als je dat alvast doet dan hoef je

het later niet meer te doen en heb jij

het vast af.

NAAM IN  ANDERE TAAL BAK IETS  LEKKERS SCHRIJF  FANTASIEVERHAAL
Vertaal via internet wat jouw

naam is in het Chinees of Japans

en teken dat na op een papier.

Waar gaat jouw fantasie helemaal

heen? Schrijf een verhaal over wat er

in jouw fantasie wereld is.

MAAK FOTO 'S VLAGGEN NATEKENEN MAAK EEN KAART
Neem je telefoon mee of iets

anders waar je foto’s mee kunt

maken en maak mooie

foto’s van bijvoorbeeld de

natuur.

Zoek vlaggen op in bijvoorbeeld

 een atlas en ga alle vlaggen van

 jou favoriete landen natekenen.

Teken of schrijf je eigen kaart en

stuur die op naar bijvoorbeeld een

familielid, vriend of kennis.
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Misschien heb je een instrument

 thuis staan. Ga daar eens op spelen.

Of maak muziek met potten of met

 je handen.

DROOMREIS
 Waar zou jij naartoe gaan als je

overal heen zou kunnen? 

Maak je eigen droomreis.

ALFABET  ACHTERSTEVOREN
Kan jij het alfabet achterstevoren

zeggen? Zonder te spieken 

natuurlijk.

E IGEN STRIPVERHAAL
Verzin welke stripfiguren er in jouw

stripverhaal voorkomen en teken en

maak je eigen stripverhaal.

E IGEN SUPERHELD
 Hoe ziet jouw superheld eruit?

Heeft die ook een naam?

En wat kan die allemaal?

Schrijf of teken dat..

VERTAAL EEN L IEDJE SPEEL  EEN SPELLETJE
Zoek van jou favoriete Engelse

nummer de tekst op en vertaal dat

naar het Nederlands.

Vraag aan iemand die bij jou thuis is

of ze een spelletje met je willen doen.

F ILMPJE  ERBI J ! MUZIEK MAKEN VORKEN EN MESSEN
Kies een leuke film of serie uit en

ga lekker op de bank zitten met

wat te drinken en wat lekkers.

Hoeveel vorken en messen hebben

jullie eigenlijk thuis? Ga ze maar eens

tellen. Je kunt ook nog heel veel

andere dingen tellen.

F IETSEN LEES EEN BOEK KIJK  DE  F ILMPJES  VAN J IPP
Op internet kan je een

fietsroute uitzetten in jouw

omgeving. Zoek een leuke

route en ga die op een mooie

dag lekker fietsen.

Je hebt vast nog wel ergens een

leuk of spannend boek in de

kast staan. Ga dat eens lezen.

Wekelijks plaatst JIPP filmpjes op hun

site met leuke tips! 
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