
Bijzonder Jij

Zomerboekje



Vakantie bingo
Bewegend leren
Kamertje verhuren
Lees bingo
Galgje
Rebus
Boter, kaas en eieren
Hovercraft
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HET LETTERSPEL
Aantal spelers: minimaal 5. 
benodigdheden: 
- 8 A4'tjes
- Stift/pen
- plakband

Stap 1. Schrijf de volgende letters op de
a4tjes: E, A, M, S , E, R, T en K.
Stap 2.  Elke speler plakt één van de
letters op zijn buik en de ander op zijn
rug. Gebruik de volgende combinaties: 
E-A , M-S, E-R en T-K. 
Stap 3. Een persoon leest de
beschrijvingen voor. 
Stap 4. De anderen luisteren naar de
beschrijving en proberen het juiste
woord te spellen door op volgorde naast
elkaar te gaan staan binnen 90
seconden.

Aantal spelers: minimaal 1 
Benodigdheden: 
- Bal 
- Stoepkrijt

Stap 1. Zorg dat je een bal en stoepkrijt
hebt. 
Stap 2. Teken minimaal 4 vakken. 
Stap 3. Schrijf in  de vakken de punten o
of/en x2 of x3. 
Stap 4. Probeer zoveel mogelijk punten
te scoren door om de beurten te
schieten.

BEWEGEND LEREN

Beschrijvingen
1. Beschadiging = kras
2. Dit schijnt in het donker = ster
3.  Ik .... de maten op = meet
4. Fruitsoort = kers
5. Iemand die niet flexibel is, die is ..
 = star
6. Overblijfsel = rest
7. Een groep mensen met een
gemeenschappelijk doel = team
8. ramt = ander woord voor boksen
9. tram = vervoersmiddel
10. remt = ander woord voor stoppen
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HOVERCRAFT EXPERIMENT

Benodigdheden: 
- Een oude CD/DVD
- De dop van een fles wasmiddel of van een waterfles
- Duct tape
- Een ballon 

Stap 1. Maak de dop van een waterfles vast aan de
CD/DVD met duct tape
Stap 2.  Schuif de ballon over de dop (dop moet open zijn)
Stap 3. Blaas de ballon op door het gat aan de andere kant
van de CD/DVD
Stap 4. Druk de dop naar beneden tot je klaar bent om de
hoverkraft los te laten
Stap 5. Zet je hovercraft op een vlakke ondergrond, open
de dop en ontdek wat er gaat gebeuren!

HOVERCRAFT



TIJD VOOR EEN Selfie
 

Plak hieronder je mooiste vakantiefoto's, stuur ze naar ons op en 
volg minstens één van onze socials. 

En maak kans op een 'Back to school' pakket!
 

Facebook: @Bijzonderjij
Instagram: @Bijzonderjij

TIKTOK: @Bijzonderjij


