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Beste ouders
In een coronavrije wereld was het vandaag Buitenspeeldag. De televisiezenders zouden even stoppen met
uitzenden, de stad en heel wat verenigingen zouden allerlei leuke activiteiten voorzien, straten zouden vol
lopen met spelende kinderen,…
Jammer genoeg is het dit jaar anders. De voorbije weken zaten jullie al regelmatig achter een scherm om
te telefoneren met oma en opa, op praatbox met je juf of meester, opdrachten te maken op bingel of
scoodle play, …
Als school vinden we het ook erg belangrijk dat jullie voldoende bewegen en buitenspelen. Daarom sturen
we jullie een hele lijst ideetjes om er vandaag een buitenspeeldag van uit je kot van te maken.
























Probeer je opdrachten of taken te maken aan een tafel op het terras of aan een open raam.
Maak een tekening met stoepkrijt.
Maak een schilderij op de straat met ‘stoepkrijtverf’.
Ga op schattenjacht in de zandbak (eventueel met penselen zoals een echte archeoloog)
Ga golfen met meester Jeroen.
Ga in je tuin/op straat op zoek naar kriebelbeestjes, maak foto’s of teken wat je gevonden hebt.
Speel verstoppertje met je mama/papa/broer of zus.
Lees een boekje voor aan de vogeltjes in je tuin of de mensen op straat, dit kan vanop je balkon,
door het open raam, van onder de parasol, vanuit de tent, …
Bouw een kamp.
Maak een klim- en klauter parcours in de tuin.
Maak een fietsparcours.
Maak een moestuin; zaai, plant, geef de bloemen water, …
Teken een hinkelparcours uit.
Blaas bellen – maak eens een bubble snake.
Maak of volg een pijlentocht.
Maak een wandeling langs een brugje over het water: gooi takjes in het water en zie ze onder de
brug drijven. Je kan er ook een wedstrijdje van maken: wie zijn takje komt het eerst tevoorschijn aan
de andere kant van de brug?
Maak een wandeling: zoek steentjes (grote, kleine, ... tellen)
Teken de schaduw na.
Verkleed je schaduw.
Speel een kegelspel.
schaduwspelletjes: je doet bewegingen voor en kinderen doen die na (door naar de schaduw te
kijken) , nadien doet kind voor.
…

Heb je het buiten naar je zin? Stuur een foto naar Mechelen Kinderstad en neem deel aan hun wedstrijd.
Het weer zit alvast mee!
Veel plezier buiten!

Het schoolteam

