
Lieve ouders en kapoenen. Helaas heeft corona weer eens een stokje gestoken voor onze
speeltijd op zaterdagmiddag, maar niet getreurd! De volgende weken zullen heel leuk
verlopen met deze do-it-yourself (jeugdatelier editie) ideetjes. Deze zorgen voor een week
vol sport en spel plezier gegarandeerd! Op zaterdag 3 april is er helaas geen activiteit, want
dan gaat de spaghetti avond door! Indien jullie hier opdrachtjes van doen, vergeet dan zeker
geen foto te trekken van het resultaat!



OPDRACHTEN 27 T.E.M. 10 APRIL

OPDRACHT 1: Gezocht: kandidaten voor ‘The masked singer’

Kennen jullie dat programma? Indien niet: iemand zingt helemaal vermomd (verkleed in
een pak of helemaal onherkenbaar) een liedje. Wij moeten raden wie het is!

Dit waren de deelnemers vorig seizoen! Wij zoeken deelnemers voor The masked singer -
jeugdatelier editie. Verkleed je en film jezelf terwijl je een liedje zingt.

Inzendigen tegen 10 april 2021 versturen naar lisa.inghelbrecht@gmail.com

OPDRACHT 2: Gezocht: Da Vinci anno 2021

Ken jij de bekende schilder Leonardo Da Vinci? Wij zijn op zoek naar een persoon die
minstens even goed kan tekenen/ schilderen! Kijk eens het bekende schilderij ‘Mona Lisa’!
Al is dit misschien een beetje saai...

De leiding daagt jullie daarom uit om de mooiste, coolste, chique’ste tekeningen en
schilderijen te maken in het thema ‘Op een onbewoond eiland’. Stuur gerust foto’s door
van jullie werkjes! Indien jullie er een knutselwerkje van maken, kunnen jullie het
meenemen op kamp! Haal al jullie creativiteit al maar naar boven!

mailto:lisa.inghelbrecht@gmail.com


OPDRACHT 3: De beste singer - songwriter 2021

Kinderen voor kinderen zong ooit het leukste lied: ‘Op een onbewoond eiland.’

Deel 1: Leer dit liedje vanbuiten. https://www.youtube.com/watch?v=pVF8Ri0cj34

Deel 2: We zijn met de leiding nog op zoek naar een kampliedje. Indien je in je vrije tijd
graag met muziek bezig bent, kan je op je favoriete lied een nieuwe tekst verzinnen.

Deel 3: Stuur jouw top 10 favoriete liedjes door! Wie weet belanden ze zo in de afspeellijst
voor kamp!

OPDRACHT 4: Koken

Ben jij een echte sterrenchef? Of kan jij niet zo goed koken? Het is nu alleszins het ideale
moment om het te leren!

- Oefen door mama of papa te helpen in de keuken! Aardappels schillen, groenten
wassen, … voor elk wat wils!

- Vraag aan je ouders of ze het zien zitten om samen met jou iets leuks te maken: je
favoriete maaltijd, een lekker dessertje, …

- Stuur je favoriete recept door met een foto en wij stellen een mini kookboekje
samen hiervan!

Smullen maar! Smakelijk!

https://www.youtube.com/watch?v=pVF8Ri0cj34


OPDRACHT 5: Bosspel

Frisse lucht is heel gezond! Plan een uitstapje naar het bos. In Tillegembos kan je
bijvoorbeeld spelen op het speelplein, maar ook een hele mooie wandeling doen!

Extra: Het bos wordt de laatste tijd wat vervuild door de mensen. Wil jij je steentje
bijdragen? Neem een vuilniszakje (en plastic handschoenen) mee en raap het vuilnis op
dat je tijdens de wandeling in het bos vindt. De bosbewonertjes (eekhoorns, insecten,
vlinders, konijntjes… kabouters?) zullen je heel dankbaar zijn!

Opdrachten voor in het bos:
- Zoek 10 diertjes.
- Verzamel 5 verschillende soorten blaadjes (niet uittrekken! Je mag er wel een foto

van nemen als ze niet op de grond liggen.)
- Bouw een kamp met takken die je rond je vindt.
- Ga gaan picknicken in het bos.
- Luister heel goed met je ogen toe: welke geluiden hoor je allemaal?
- ....

OPDRACHT 6: (Video/ Foto)dagboek

Vloggen is tegenwoordig helemaal in! Aangezien we jullie een tijdje niet zullen zien, kan je
een soort videodagboek/ fotodagboek bijhouden. Dan maak je elke dag een foto of een
filmpje waarbij je beschrijft wat je gedaan had, hoe je je voelt, …



OPDRACHT 7: Woordzoeker

Vind je niet alle 21 woorden? Aan het einde van dit document kan je even spieken!

OPDRACHT 8: Speelgoedraap - paaseierenraap

We kennen allemaal die paasklokken die de chocolade eitjes vanachter in de tuin leggen.
Doe dit zelf eens met speelgoed. Laat een andere persoon dan je 10 stukken speelgoed
in de tuin zoeken.

Geen grote tuin? Je kan altijd zelf eitjes versieren met verf om een paaseierenraap te
doen op het speelplein van het Jeugdatelier als jullie terug mogen komen. Dit doe je
bijvoorbeeld zo:
http://www.infotalia.com/nld/mama/peuter_kleuter/spel_vrijetijd/spel_detail.asp?id=3236

https://avevewinkels.be/Advies/Detail/dier/kip/trainen-en-spelen-met-mijn-kip/eieren-versie
ren/b7f22#:~:text=Tips%20om%20eieren%20te%20versieren.&text=Met%20wat%20papie
r%20maak%20je,gebruik%20je%20watten%20als%20vacht.&text=Verzamel%20wat%20d
opjes%2C%20rietjes%20en,leuke%20duikers%20van%20je%20eieren.

http://www.infotalia.com/nld/mama/peuter_kleuter/spel_vrijetijd/spel_detail.asp?id=3236
https://avevewinkels.be/Advies/Detail/dier/kip/trainen-en-spelen-met-mijn-kip/eieren-versieren/b7f22#:~:text=Tips%20om%20eieren%20te%20versieren.&text=Met%20wat%20papier%20maak%20je,gebruik%20je%20watten%20als%20vacht.&text=Verzamel%20wat%20dopjes%2C%20rietjes%20en,leuke%20duikers%20van%20je%20eieren
https://avevewinkels.be/Advies/Detail/dier/kip/trainen-en-spelen-met-mijn-kip/eieren-versieren/b7f22#:~:text=Tips%20om%20eieren%20te%20versieren.&text=Met%20wat%20papier%20maak%20je,gebruik%20je%20watten%20als%20vacht.&text=Verzamel%20wat%20dopjes%2C%20rietjes%20en,leuke%20duikers%20van%20je%20eieren
https://avevewinkels.be/Advies/Detail/dier/kip/trainen-en-spelen-met-mijn-kip/eieren-versieren/b7f22#:~:text=Tips%20om%20eieren%20te%20versieren.&text=Met%20wat%20papier%20maak%20je,gebruik%20je%20watten%20als%20vacht.&text=Verzamel%20wat%20dopjes%2C%20rietjes%20en,leuke%20duikers%20van%20je%20eieren
https://avevewinkels.be/Advies/Detail/dier/kip/trainen-en-spelen-met-mijn-kip/eieren-versieren/b7f22#:~:text=Tips%20om%20eieren%20te%20versieren.&text=Met%20wat%20papier%20maak%20je,gebruik%20je%20watten%20als%20vacht.&text=Verzamel%20wat%20dopjes%2C%20rietjes%20en,leuke%20duikers%20van%20je%20eieren


OPDRACHT 9: Pennenvriend

Mis je je (jeugdatelier)vrienden? Schrijf hen een brief, maak iets creatief voor hen! Neem
het mee naar de volgende activiteit.

OPDRACHT 10: Lees een boek! Schrijf een boek?

Soms is het heel leuk om je wat te verliezen in de wereld van een verhaal. Voor de
allerkleinsten een sprookje, voor de grotere een kinderboek/ stripverhaal, eens wat ouder
kan je al een heel boek verslinden!

Een leuk extraatje is een eigen sprookje/ verhaal verzinnen! Vertrek vanuit je dromen! WIj
zijn al benieuwd om jullie eigen verhaaltjes te horen!

OPDRACHT 11: 3 april: spaghetti avond @ home

Joehoe! Niets is beter dan een bordje lekkere spaghetti met veel liefde gemaakt. Verwen
je ouders door de tafel mooi te dekken, te versieren en met een lekker hapje (lees: een
potje chips) aan het eten te beginnen. Net zoals de leiding de tafel zou dekken op de
spaghetti avond!

Wij kijken in ieder geval al uit naar volgende editie waar we allemaal gezellig aan een tafel
kunnen kruipen. Vergeet geen foto door te sturen van jullie gezellig resultaat!



OPDRACHT 12: 1, 2, 3 standbeeld

Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel het spel: 1,2,3 standbeeld? Natuurlijk kan je dat
in je eentje niet spelen! We kunnen wel onze coole poses oefenen! Op deze afbeelding
vinden jullie grappige poses om de volgende keer te doen! Proberen jullie ze al eens? Het
laatste vakje is leeg zodat jullie zelf een grappige pose kunnen verzinnen!



OPDRACHT 13: Je favoriete herinnering aan het Jeugdatelier

Heb jij net als de leiding hele leuke herinneringen aan dit jaar in het Jeugdatelier? Corona
gooide misschien af en toe roet in het eten, maar dat wil niet zeggen dat we geen leuke
activiteiten hebben gehad! Maak iets creatief van je leukste herinnering aan het
jeugdatelier dit jaar.
Tip: Bekijk de foto’s van dit jaar op de website voor inspiratie op te doen!
https://jeugdatelierbrugge.be/fotos/

Dit was bijvoorbeeld een foto van de zeepkistenrace van de Tankers!

Woorden woordzoeker:

https://jeugdatelierbrugge.be/fotos/

