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OVERBLIJFREGISTRATIE 
SCHOUDERCOM 
Het aanmelden van uw zoon/dochter via de 
overblijfregistratie van SchouderCom is alleen voor de 
tussen schoolse opvang van Flexikids, dus niet voor de 
opvang bij Happy Kids of een andere TSO.  
 

 
SINTERKLAAS 
Dit weekend komt Sinterklaas weer aan en zijn de 
leerlingen vanaf maandag al aan het kijken naar het 
Sinterklaasjournaal. De bibliotheekouders hebben 
vandaag de school al prachtig versiert dus we komen al 
helemaal in de stemming. Omdat Sinterklaas natuurlijk 
al op leeftijd is en Corona voor zijn leeftijdsgroep extra 
gevaarlijk is zal de aankomst van Sinterklaas dit jaar 
Digitaal plaatsvinden. Wij zullen u de link toesturen op 4 
december zodat u weet wat zich allemaal heeft 
afgespeeld en erover kunt napraten met uw 
zoon/dochter. Natuurlijk is er wel een schatkamer of 4 
december voor de groepen 1 t/m 4 en een voorstelling.  
De groepen 5 t/m 8 krijgen een cadeau voor de klas en 
in plaats van grote surprises houden we het dit jaar 
klein maar fijn zodat de kinderen geen hulp van ouders 
nodig hebben om de surprise de school in te krijgen.  
 
In de week van 23 november mogen de leerlingen als 
ze dat leuk vinden in Pieten of Sinterklaaspakjes 
gymmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 november moeten de leerlingen een extra 
schoen meenemen zodat ze hun schoen 
 kunnen zetten op school.  
 
4 december moeten de leerlingen van de groepen 3 t/m 
8 ook een lunch mee naar school nemen gezien het 
continurooster tot 14.00 uur. De leerlingen van de 
groepen 1/2 mogen deze dag om 12.00 uur worden 
opgehaald.  
 

 
MOBIELE TELEFOONS 
Veel kinderen hebben tegenwoordig een mobiele 
telefoon. Het is verboden deze voor-, tijdens en na 
schooltijden te gebruiken op het schoolterrein. Er zijn 
daar afspraken over gemaakt. Mocht uw kind een 
mobiele telefoon mee hebben dan moet deze uitgezet 
worden zodra hij/zij op school is. Misschien kunt u dit 
ook nog even met uw zoon/dochter bespreken. Mocht u 
hem/haar willen bereiken onder schooltijd dan kunt u 
altijd naar school bellen.  
 
 

GEZOND 10-UURTJE – LUNCH 
Wilt u uw zoon/dochter een zo gezond mogelijk 10-
uurtje meegeven zoals fruit of een boterham en geen 
frisdrank of kipnuggets! Mocht uw zoon/dochter over 
moeten blijven dan graag ook zo gezond mogelijk. 
Informatie over een gezond 10-uurtje of lunch treft u 
kunt u vinden in onderstaande link! 
 
https://www.zuivelonline.nl/media/uploads/2018/10/NZ
O-Brochure-Gezond-eten-met-je-schoolgaande-kind-
DEF_LR.pdf  
 
 
 

WORKSHOP “FAKE NEWS” 
Gisteren kregen de groepen 7 en 8 een workshop over 
Fake News in het kader van het thema Multimedia. Wat 
is nep nieuws en hoe herken je het. Daarna mochten 
de leerlingen zelf een nep nieuwsbericht maken. 
Sommige leerlingen hadden verzonnen dat de kinderen 
de hele week naar school moesten (dus ook in het 
weekend) om de achterstanden van het thuiswerken in 
de Coronatijd in te halen. Maar gelukkig is dat echt 
“Fake news”. 
Sara, Ariliënne en Cathy uit groep 8A hadden 
onderstaand nieuwsbericht bedacht.  
 

Agenda: 
 

Dinsdagochtend 17 en  

Donderdagochtend 19 nov: Groepen 1 t/m 3 

Beebots 

Donderdag 20 november: Workshop 

Liedjesavontuur groep 

5 en 5/6 

Week van 23 november: Pietengym 

Woensdag 25 november: Schoen zetten 

Maandag 30 november: MR-vergadering 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas 

 Voorstelling Pietje 

Tique 1 t/m 4 

 Groep 1/2 tot 12.00u 

 Groepen 3 t/m 8 

continurooster tot 

14.00 uur 
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WORKSHOP RINGTONE COMPONEREN 
EN HÉ HOOR JE DAT  
Dinsdag leerden de leerlingen van de groepen 7 en 8 
hoe je een ringtone kon componeren op een tablet. 
Het was een hele leuke workshop. Als u wilt weten wat 
de kinderen bedacht hebben kunt u ze horen op de site 
van: 

https://muziek-werkplaats.nl  
Er waren een aantal leerlingen die wilden weten met 
welke software er gewerkt werd. Dat is: 

Ableton Live Intro ( ca. €79,-) 

https://www.ableton.com/en/shop/live/ 

 

Een alternatief is: 

Soundtrap https://www.soundtrap.com/pricing (er is een 

gratis versie, beetje naar beneden scrollen)  

 

Leuke iOS muziek-apps: 

Garageband (gratis) 

Keezy (gratis) 

Samplebot (ca. €5,-) 

De leerlingen van de groepen 3 kregen de workshop 

Hé hoor je dat. Door middel van het verhaal “Klaas 

Blaas” leerden de kinderen te luisteren naar de emoties 

die in muziek te horen is. Aan de hand van een blokfluit 

liet de workshop leidster horen of het personage blij 

was of juist verdrietig en hoe je dat kon horen.  

Donderdag 20 november krijgen de groepen 5 en 5/6 

een workshop Liedjesavontuur (domein Zingen) van het 

Muziekmenu.  

 
WORKSHOP BEEBOTS 
De groepen 1 t/m 3 krijgen volgende week                               
een workshop Beebots van de Nieuwe                  
Bibliotheek. Met de BeeBot leren kleuters spelende- 
wijs programmeren met hulp van een 'robot-bijtje'. De 
BeeBot is een robot-bijtje dat je kunt laten lopen met 
behulp van knoppen bovenop de BeeBot. Je kunt de 
BeeBot woorden laten maken, door hem over een mat 
met gekleurde letters te laten lopen. Maar je kunt ook 
eigen matten maken of de BeeBot door een doolhof 
laten lopen. Met al deze activiteiten leren kinderen de 
beginselen van het programmeren en wordt het logisch 

denken gestimuleerd.  

 
FILM: KONINGIN VAN NIENDORF 
De groepen 7 en 8 krijgen volgende week de film 
Koningin van Niendorf te zien op school van de Nieuwe 
Bibliotheek. Er hoort ook een lesbrief bij de film. 
Koningin van Niendorf gaat over Lea, een stil maar 
stoer meisje dat woont in het prachtige dorpje Niendorf. 
Lea wil niet met de meiden uit haar klas op zomerkamp. 
Liever sluit ze zich aan bij de jongensbende van het 
dorp. De jongens laten haar pas in de bende als ze kan 
bewijzen dat ze niet bang is. De kinderen beleven 
spannende avonturen, ontdekken volwassen geheimen 
en bijzondere vriendschappen ontstaan gedurende de 
zomer.  
 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
 

SINTERKLAAS IN CORONATIJD: 23X 
LEUKE DINGEN OM THUIS TE DOEN 

5 november 2020 

Sinterklaas vaart op zaterdag 14 november 
2020 Nederland binnen met zijn 
stoomboot. Helaas moet ook de Sint zich 
aan de maatregelen houden en mag hij zijn 
verjaardag niet zo groots vieren als 
normaal. Gelukkig zijn er een heleboel 
manieren om ook thuis het sinterklaasfeest 
te vieren. Bekijk onze tips hier! 

 

https://muziek-werkplaats.nl/
https://www.ableton.com/en/shop/live/
https://www.soundtrap.com/pricing


23 Sinterklaasactiviteiten voor thuis1. Nog hoeveel 
nachtjes slapen? Kunnen jouw kinderen niet wachten 
tot dat die zak vol cadeautjes voor de deur staat? Een 
aftelkalender is een leuke manier om samen naar 5 
december toe te leven. Je kunt ‘m zelf knutselen of een 
voorbeeld uitprinten. 

TIP: ben jij ook al aan het aftellen naar kerst? Wij 
verzamelden 11 toffe adventskalenders voor kinderen! 
 
 
2. We weten het, meestal gaat die zak met kruidnoten 
wel héél snel leeg ;) Maar ze smaken vast nóg 
lekkerder als je ze uit een speciaal 
kruidnotenpotje mag pakken. Laat de kinderen hun 
eigen potje beschilderen en vul ‘m daarna met sint 
snoepgoed. 
 
3. Sint komt op tv! Je kunt de Sint en zijn 
pietenvriendjes geheel coronaproof volgen vanaf je 
eigen bank tijdens het sinterklaasjournaal. Zo kun je 
tóch zien wat Sinterklaas allemaal beleeft dit jaar. 

Hier vind je nog meer Sinterklaasprogramma's, zo blijf 
je op de hoogte van alle avonturen! 
  
 
4. Soms zien we de Sint liever analoog. Haal dat 
leuke boek met sinterklaasverhalen weer eens uit de 
kast en lees elkaar voor. 
 

 
 
5. Dompel het huis onder in sinterklaassferen met 
een zelfgemaakte sinterklaasslinger. Aan de slinger 
kun je mijters, paarden, pietjes, wortels, cadeautjes en 
nog veel meer hangen. Dat ziet er gezellig uit! 
 
6. Zijn jouw kids liever Sint of een Piet? Met gekleurd 
papier en een nietmachine knutsel je thuis zo je eigen 
mijter of pietenmuts in elkaar. Ook leuk: knutsel en 
versier een schoorsteen. 

Bekijk hier hoe je een mijter knutselt! 
 
 
7. Bedenk jullie eigen regels op het 
bekende sinterklaasdobbelspel. Wat gebeurt er als je 
zes gooit? En wanneer mag je een cadeautje 
uitpakken? 
 
8. Laat de kinderen een verlanglijstje schrijven en 

pimpen met kleurtjes, stickers en plaatjes uit 
tijdschriften. Natuurlijk weet de Sint al ongeveer wat alle 
kindjes in Nederland willen hebben, maar wat extra 
hulp kan geen kwaad. 
 

 
 
9. Het is natuurlijk wel netjes als Sinterklaas de 
cadeautjes in een schone schoen kan stoppen. Poets 
voor het schoen zetten samen je schoenen mooi 
schoon. Leuk: zet gezellige sinterklaasmuziek aan op 
de achtergrond. 
 
10. Met speciale raamstiften kun je elk raam in huis 
omtoveren tot een sinterklaaskunstwerk. Teken huizen 
met Sinterklaas op het dak, de stoomboot, pakjes en 
natuurlijk het paard. Download hier de leuke gratis 
raamsjablonen van Intratuin. 
 
11. Poeh, die arme Sint en Piet moeten wel hard 
werken. Verras Sinterklaas met een lief 
cadeautje om hem te bedanken. Stop het cadeautje in 
je schoen, zodat Sinterklaas het vannacht kan vinden. 
 
12. Zelfgemaakte kruidnoten zijn vaak het 
allerlekkerste. Pas op, want als die lekkere geuren uit 
de oven komen, staat het hele gezin klaar om alles op 
te eten. 
 

 
 
13. Als je toch in de keuken staat is een 
sinterklaastaart ook een aanrader. Kies voor een taart 
met lekkere speculaaskruiden en versier deze met de 
kinderen met een mijter van marsepein. 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog/adventskalender-december-inspiratie
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Kidsproof-Almere/sinterklaas-pieten-televisie-uitzendingen
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/De-mijter-van-Sinterklaas
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/kidsproof-almere/Gratis-Sint-Dobbelspel-sinterklaas
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/kidsproof-gooi/raamtekening-sinterklaas-kerst
https://www.intratuin.nl/raamtekening
https://www.intratuin.nl/raamtekening


Heb je lekker gesmuld van de pepernoten? Misschien 
heb je ook wel lekkere trek 
in sinterklaaspannenkoeken!  
 
 
14. Sinterklaas is bijna jarig en dat mag gevierd 
worden! Versier de voordeur zodat iedereen kan zien 
dat het sinterklaastijd is. 
 
15. Plof lekker in je pyjama op de bank met een bakje 
pepernoten en een leuke sinterklaasfilm. Welke gaan 
jullie kijken? 
 
Wil jij de film helemaal in stijl kijken? Met 
deze schminktips lijk je een beetje op Sinterklaas! 
 
16. Laat de kinderen vingerpoppetjes knutselen en 
een eigen sinterklaasverhaal instuderen. Als er genoeg 
geoefend is, is het tijd voor de grote voorstelling voor 
papa en mama. 
 

 

Ben jij een echte knutsel fan? Neem eens een kijkje bij 
onze blogs, daar vind je allerlei knutselinspiratie!  
 
17. Er zijn zoveel leuke sinterklaasliedjes om mee te 
zingen. Na een paar liedjes zijn jullie zeker weten in de 
sinterklaasstemming. 
 
18. De Sint zat te denken, wat hij jou zou schenken… 
Dit keer is het jouw beurt om te dichten. Maak een 
rijmpje voor de Sint en stop deze ’s avonds in je 
schoen. 
 
19. Zet voor de kinderen een pietenparcours uit door 
het huis. Als jouw kleine Piet het parcours succesvol 
heeft volbracht, ligt er een pietendiploma klaar. Leuke 
activiteiten voor het parcours zijn: over de daken lopen, 
koprollen maken, cadeautjes inpakken, cadeautjes 
versieren, super stil lopen… 
 
20. Hebben jullie de jute zak van vorig jaar bewaard? 
Daag elkaar uit tot een wedstrijdje zaklopen in de zak 
van Sinterklaas. Pssst.. wel even opletten dat je niet 
per ongeluk meegenomen wordt naar Spanje ;) 
 

 
 
21. Help de Sint een handje met het verzamelen van 
speelgoed. In de kast ligt vast nog speelgoed waar de 
kinderen niet meer mee spelen. Zoek het samen uit en 
breng alles wat over is naar de kringloopwinkel of de 
speelgoedbank. 
 
22. Probeer te winnen met het chocolademuntjes 
spel: alle kinderen nemen een wasknijper in hun mond. 
De eerste heeft een chocolademunt in de wasknijper 
geklemd. En nu doorgeven zonder handen! 
 
23. Of speel pepernoten jeu de boules: leg een 
cadeautje op de grond. Wie gooit de pepernoot het 
dichtstbij het pakje? De winnaar mag het pakje 
openmaken. 

Of speel dit toffe pepernotenspel! 
 
 
Op 14 november 2020 is de intocht van Sinterklaas in 
Nederland. Helaas gaan de intochten dit jaar niet door 
in verband met corona. Gelukkig kun je ook thuis 
helemaal in de Sinterklaasstemming komen met de 
kinderen. Jullie kunnen knutselen voor de 
goedheiligman, brieven schrijven aan Sinterklaas of 
thuis een pietenparcours uitzetten. En vergeet natuurlijk 
niet je schoen te zetten, want de Sint en zijn Pieten 
komen natuurlijk wel langs om ‘m te vullen. 
Tip: houd onze Uitagenda in de categorie Sinterklaas in 
de gaten voor toffe Sinterklaasuitjes! 
 
Fijn Sinterklaasfeest! 
 
 
Wat te doen met de kinderen als het regent? 
Vervelen hoeft niet meer met deze 40 dingen om 
thuis te doen met kinderen als het regent. Deze 
leuke kinderactiviteiten voor binnen zijn ideaal voor 
alle gure herfst- en winterdagen! Wat gaan jullie 
thuis doen met de kinderen? 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Sinterklaaspannenkoek
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Sinterklaasschmink
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Pepernotenspel
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/sinterklaas


 

40 dingen om thuis te doen als het regent1. Open thuis 
jullie eigen kidscafé. De kinderen mogen in het café 
zelf hun maaltijd kiezen en koken (met een beetje hulp 
van papa, mama, grote broer of grote zus). Tip: knutsel 
vooraf een menukaartje én dek de tafel gezellig met 
een bosje bloemen en kaarsjes. 
 
2. Wie kan de hoogste toren bouwen van LEGO, 
kaarten, kussens, knuffels... De winnaar mag kiezen 
wat jullie vanavond gaan eten! 
 
3. Als het geen weer is om buiten een hut te bouwen, 
doen we het toch gewoon binnen! Zet de woonkamer 
op z’n kop en bouw een extravagante hut onder de 
eettabel of bij de bank. 
 
4. De kinderen mogen een dagje ‘grote mensen’ zijn. 
Dat betekent helpen met de was doen, afwassen, 
stofzuigen, koken, het bed verschonen. Leuk voor de 
kinderen én handig voor jou ;) 
 
5. Spelletjes, spelletjes, spelletjes. Trek de 
spelletjeskast weer eens open en kies eens een 
(bord)spel dat héél lang duurt, of dat jullie al heel lang 
niet hebben gedaan. 
 

 
 
6. Haal die grote zak bladeren en herfstschatten 
tevoorschijn die jullie in het bos hebben gevonden en 
maak er een herfstmobiel van. Aan een grote tak hang 
je de mooiste vondsten aan een touwtje. 
 
7. Maak zelf een quiz voor de rest van het gezin óf 
voor vriendjes en vriendinnen. Tip: via het online 

programma Kahoot kun je dit heel makkelijk digitaal 
doen. 
 
8. Dat wordt pas een groot schilderij! Bedek de 
eettafel met een groot papier, trek de kinderen oude 
kleren aan, pak de verf en gaan! 
 
9. Heb jij kleine artiesten in huis? Organiseer een 
playbackshow of een variant op Beste Zangers voor 
het hele gezin. Treed om en om voor elkaar op met 
elkaars favoriete liedjes. 
 
10. Het maar saai thuis zonder vriendjes of familie op 
bezoek? Laat de kinderen kaartjes en brieven 
schrijven naar iedereen die ze missen. En daarna met 
een paraplu door de regen om ze op de bus te doen. 
 

 
 
11. De kinderen alvast hun verlanglijstje maken voor 
hun verjaardag, Sinterklaas of Kerst. Lekker bladeren 
door een speelgoedboek en tijdschriften én de favoriete 
spullen uitknippen voor op het lijstje. 
 
12. Dit zijn stiekem twee activiteiten. Samen een 
lekkere taart, cake of koek bakken én daarna gelijk 
opsmullen. Want vers uit de oven is het allerlekkerst! 
 
13. Leer de kinderen de tips van opruimexpert Marie 
Kondo. Duik samen in de rommella, de kledingkast of 
de knuffelbak voor een flinke opruimsessie. De spullen 
die jullie niet meer gebruiken kun je daarna doneren 
voor een ander kind. 
 
14. Oké voor één keertje dan! Normaal mag jouw kleine 
gamer waarschijnlijk niet de hele dag achter het scherm 
hangen, maar vandaag wel. Het is namelijk tijd voor 
een familie gamemarathon. Tip: kies een nieuw spel, 
dan heeft niemand een voorsprong. 
 
15. Komen de kinderen bij jou ook altijd thuis met de 
mooiste knutselwerkjes en tekeningen. Maak eens een 
echte museumtentoonstelling van al deze 
kunstwerken. Mét rondleiding door de kinderen. 
 



 
 
16. Houden jullie het écht niet meer uit binnen? Stop 
het hele gezin in regenkleding en regenlaarzen en ga 
even lekker door de plassen stampen. Daar fris je wel 
van op! 
 
17. Hier kunnen de kinderen úren zoet mee zijn. Ga 
aan de slag met het maken van een stop motion 
filmpje. 
 
18. Zoek samen jullie favoriete foto’s uit van de 
afgelopen vakantie of het afgelopen jaar en maak een 
fotoboek. 
 
19. Hou een grote schoonmaak! Iedereen een 
schortje om, de muziek lekker hard aan en boenen 
maar. 
 
20. Zoek samen met de kinderen al het speelgoed uit. 
Zet alles waar niet meer mee gespeeld wordt 
op Marktplaats om te verkopen. De opbrengsten gaan 
natuurlijk naar de kinderen. Misschien vinden jullie zelfs 
leuk nieuw speelgoed op Marktplaats. 
 

 
 
21. Haal die mooie grote puzzel weer eens uit de kast. 
Een muziekje en wat lekkers erbij en de uren vliegen 
voorbij. 
 
22. Als je dan toch aan het puzzelen bent, maakt dan 
gelijk álle puzzels en stal ze uit in jullie eigen 
puzzelmuseum. 
 
23. Fantaseer over allemaal leuke dingen die je wilt 
doen als het weer droog is. Stop de ideeën in een 
grote pot en spreek met elkaar af om er elk weekend 
ééntje uit te grabbelen. 
 
24. Trek de knutsella weer eens open. Het internet 

staat vol met leuke knutselideeën om na te maken. 
 
25. Lekker lang tafelen! Geniet van een heerlijke 
avond gourmetten en goede gesprekken met elkaar. 
 

 
 
26. Aan de slag met klei! Laat de kinderen een 
middagje mooie figuurtjes en creaties kleien. Als de 
kunstwerkjes zijn opgedroogd kun je ze ook nog 
schilderen. 
 
27. Verras de kinderen met een bioscoopmiddag of 
avond thuis. Kies een leuke familiefilm, maak een hele 
grote bak popcorn en plof samen neer op de bank. Tip: 
speel de film af op een beamer als je deze hebt. 
 
28. Speel een zoekspelletje. Bijvoorbeeld: zoek een 
voorwerp met een letter… Wie het voorwerp het eerst 
heeft gevonden, is de winnaar. 
 
29. Maak van een doos een ouderwetse beeldbuis. 
Steek om en om je hoofd in de tv en lees een 
zelfverzonnen journaal voor. 
 
30. Hou een verkleedpartij met het gezin (ja, ook de 
volwassenen). Vergeet de outfits daarna niet uitgebreid 
op de foto te zetten! 
 

 
 
31. Tover het huis om tot een ninjaparcours met 
touwen kriskras door de gang. Lukt het jullie om aan de 
overkant te komen zonder een touw te raken? 
 
32. Schilderen, maar dan net even anders. Namelijk 
met een kwast tussen… je tenen. Hilariteit 
gegarandeerd! 
 
33. Zoek online minute-to-win-it spelletjes op en 



speel deze met de kids. Dat wordt lachen! 
 
34. Ga voor een verwenmomentje in jullie eigen home 
spa: lekker in bad, een maskertje doen, nagels lakken 
en een voetenbadje. 
 
35. Ken je de kerststukjes die je maakt voor kerst. Dat 
kan het hele jaar! Laat de kinderen hun 
eigen bloemstukje maken met oase, bladeren, 
bloemen en alles wat ze verder mooi vinden. 
 

 
 
36. Voor de kleine professoren in huis; zoek online 
verschillende (veilige) proefjes en probeer ze zelf uit. 
 
37. Daag elkaar uit tot een LEGO challenge. Maak 
kaartjes met verschillende opdrachten, trek een kaartje 
en ga aan de slag. 
 
38. Met gekleurd zand en een flesje maak je zelf een 
prachtig sierflesje voor in de vensterbank. 
 
39. Heb je een huisdier? Wordt dan dierentrainer voor 
een dagje. Leer de hond trucjes, laat de kat een pootje 
geven of zet een parcours uit voor het konijn. Tip: een 
grote zak dierensnoepjes komt hier goed van pas. 
 
40. Heb je nog steeds niks te doen? Misschien hebben 
de anderen in huis nog een leuk idee. Maak een 
grabbelpot met ideeën om nu te doen. Grabbelen en 
actie! 
 
Wat te doen als het regent? Bij de zoveelste regendag 
slaat de verveling soms toe bij de kinderen. Ben je op 
zoek naar leuke dingen voor kinderen om binnen te 
doen op de woensdagmiddag, in het weekend of tijdens 
een studiedag? In deze lijst vind je 40 leuke 
kinderactiviteiten en ideeën om binnen te doen als het 
buiten regent. Met deze tips voor thuis hoeven de 
kinderen zich binnen niet meer te vervelen. Dus laat de 
paraplu maar ingeklapt, trek een lekkere dikke trui aan 
en kies een leuke activiteit uit de lijst. 
 
Fijne regendagen! 
 
 
 
 

 


