
Uitdagingen thuisonderwijs – 4 t/m 8 januari 2021 

  Uitdaging 1  Mijn kerstvakantie - creatief 

Maak een tekening van je allerleukste kerstvakantie activiteit. 
Laat papa of mama een foto van de tekening maken en stuur 
deze naar de juf(fen).  

Tip! Je kunt ook een filmpje opnemen en bij de tekening 
vertellen wat je in de vakantie hebt gedaan. 
 

 

 

Uitdaging 2  Gelukkig nieuwjaar - cijfers 

Verzamel alle wanten, handschoenen, dassen en mutsen die je 
in huis kunt vinden en leg hier op de vloer 2021 (twee, nul, 
twee, één) mee.  
Maak een foto en stuur deze naar de juf(fen).  
Voor de ouder: Laat je kind de cijfers zelf herkennen en benoemen.  
Extra: tel hoeveel kledingstukken je hebt gebruikt 

Gelukkig nieuwjaar!! 
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Uitdaging 3  Mijn huis - creatief 

Bedenk wat je favoriete kamer / plek in huis is. Maak deze 
kamer / plek na. Je kunt knutselen, tekenen, bouwen of wat 
je zelf maar bedenkt. Laat de kamer aan de juf(fen) zien door 
een foto van de echte kamer / plek te maken en een foto van 
dat wat je hebt gemaakt.  

 

 

 

Uitdaging 4  Winterversje – geheugen 

Beluister het winterversje op Klasbord.  
Luister het enkele keren en leer het uit je hoofd. Zeg het 
daarna zelf op en laat het filmen. Stuur het naar de juf(fen).  

Voor de ouder: Je kind oefent hiermee het visueel geheugen (de 
bewegingen) en het auditief geheugen (de tekst).  

 
Koude handen op elkaar 

klappen maar klappen maar 
kouden handen in elkaar 

wrijven maar, wrijven maar 
klappen, wrijven, zwaaien met je arm 

zo wordt je weer lekker warm. 
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  Uitdaging 5  Vogels spotten – getallenrij  

Vogels zijn door het open raam jullie lekker warme huis in 
gevlogen. Ga naar ze op zoek. 
Laat papa, mama, je broer of zus de vogels die je verderop in 
dit document vindt in huis verstoppen. Zoek de vogels en leg 
ze in de volgorde van de getallenrij. 
Groep 1 – Verstop in ieder geval de vogels met de cijfers tot 
en met 6. 
Groep 2 – Verstop in ieder geval de vogels met de getallen tot 
en met 15. 
Uitdaging – Verstop een vogel voor elke dag van de maand 
januari (31 vogels dus). 
Variatie – Verstop één vogel niet.  
Zoek de vogels en ontdek welke ontbreekt. 
Extra – Spot vogels in de tuin of het dorp  
met de vogelspotkaart uit dit document. 

 

Extra uitdaging  Winterdans - beweging 

Bedenk met het hele gezin een leuke, gekke, grappige 
winterdans of doe de pinguïndans van de juffen na.  

Deze zal vrijdag 8 januari op Klasbord te zien zijn.  

Je mag jullie dans filmen en aan ons laten zien.  
We zijn benieuwd!  
 

 



Uitdagingen thuisonderwijs – 4 t/m 8 januari 2021 

 

 
  

Vogelspotkaart 
Spotkaart van: 
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