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Beste mensen,  

Wat een gekke tijden zijn dit toch… 

Geen dagbesteding, de hele dag op je woonplek … 

Begeleiders van dagbesteding die nu bij je thuis komen werken… 

Alles een beetje anders… 

Geen clubs, geen eethuis, geen vrije tijdsactiviteiten  maaaaar… 

juist wel heel veel vrije tijd !! 

Daarom hebben we van Vrije Tijd Gors heel snel een boekje gemaakt waarin van 

alles staat wat jezelf kan doen: puzzels,  kleurplaten,  raadsels  enzovoorts.  

Het is helaas even niet anders, we hopen natuurlijk dat we later weer gewoon b.v. 

het eethuis kunnen openen, en weer heel veel leuke dingen samen kunnen gaan 

beleven !  En dat gaat ook zeker weer gebeuren. 

De vrijwilligers van Vrije Tijd missen al de gezellige activiteiten en jullie enorm ! 

Nou, veel sterkte met alles en probeer er toch maar een leuke tijd van te maken… 

 

Groetjes en hopelijk snel weer tot ziens bij Vrije Tijd ! 

 

 Namens de vrijwilligers Vrije Tijd, 

en Coördinatoren  Vrije Tijd,  

Francisca, Anita, Francois 
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http://www.agirlandagluegun.com/2013/11/thanksgiving-kid-printables.html
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Om te zorgen dat jij zelf en andere mensen  minder snel ziek worden,  

blijft de afspraak: 

handen wassen, handen wassen,  handen wassen !!! 
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http://zyndteldesigngraphics.blogspot.com/2011/05/mystery-math-picture-for-childrens-to.html?m=1
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http://www.hellokids.com/c_3584/coloring/color-by-number-coloring-pages/character-color-by-number-coloring-pages/bbq-color-by-number
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https://pianetabambini.it/sudoku-bambini-difficili-stampare-gratis/
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http://elpeetje.blogspot.be/2017/07/een-woordzoeker.html
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http://www.kids-n-fun.nl/knutselenpuzzel/puzzels/zoek-de-verschillen/233/sneeuwwitje
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http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaat/kleurplaat-van-frozen/frozen/16282
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https://www.istockphoto.com/de/vektor/hand-drawn-doodle-ornate-lion-illustration-gm599897224-103036267
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https://www.radbag.nl/blog/kleurplaat-pasen-met-gratis-printables
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Een vrolijke deurslinger maken 

De materialen voor het maken van een vrolijke slinger 

Om de vrolijke slinger te maken heb je de volgende materialen 

nodig:  

Gekleurd papier met verschillende motieven 

Karton, Stokje, Schaar, Lijm, Garen, Naald met stompe punt 

Potlood of pen, Glas of beker 

 

Aan de slag: 

Om te beginnen maak je van het karton twee sjablonen (twee cirkels 

in verschillende groottes). Ik heb hiervoor een glas gebruikt dat aan 

de bovenkant wijder was dan aan de onderkant. Teken met behulp 

van het glas cirkels op het karton en knip deze uit. Gebruik nu de 

kartonnen cirkels om cirkels te tekenen op het gekleurde papier. 

Knip ook deze uit. Per bal heb je vijf cirkels nodig. Voor de slinger 

heb ik vijf kleine ballen en vier grote ballen gemaakt. 

 

Vouw de cirkels dubbel met het motief naar binnen. Plak vijf cirkels 

aan elkaar door elke keer de helft met lijm in te smeren en deze op een volgende vast te maken. 

De laatste cirkel plak je vast aan de eerste cirkel.  

 

Maak met het garen de ballen aan elkaar vast en vervolgens aan het stokje. Maak hiervoor eerst 

een knoopje in een stuk garen en trek het garen vervolgens met de naald door de bal. Maak nu 

nog een knoop hoger in het garen (hier blijft de volgende bal op “hangen”) en trek het garen door 

de tweede bal. Maak een knoopje tegen de bal aan en knip de rest van het garen af. Rijg zo drie 

ballen aan elkaar (wissel groot en klein af) en maak deze vast aan het stokje. Maak zo drie rijen in 

totaal aan het stokje vast. 

 

Maak tenslotte nog een stuk draad aan de uiteinden van het stokje vast om de slinger te kunnen 

ophangen. Hiermee is je vrolijke slinger af. 

 

Veel knutselplezier!! En de vorm mag je gerust veranderen hoor naar bijvoorbeeld een hartje of 

een sterretje,  wees creatief!!! 
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Knutselen met wc rolletjes 

 

Wat heb je nodig: 

Wc rolletjes, kleurtjes of vilstiften, lijm, schaar en papier of stevig karton. 

Aan de slag: 

Knip de wc rolletjes in strookjes zoals op foto links boven. Plak de strookjes met lijm op papier of 

een stuk karton, zoals jij dat leuk vind. Dan kun je de bloemen aan de binnenkant inkleuren. 

Je mag natuurlijk ook de wc rolletjes kleuren en dan opplakken, het is jouw werkstuk maak er iets 

moois van en geef  je fantasie de vrije loop. 

   

http://www.youandkids.com/47-super-easy-diy-paper-crafts-kids-love/
https://fame.newsquads.club/2020/02/22/tubos-de-papel-reciclados/?_unique_id=5e509477147c0
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sey_baby0725&logNo=221241426960&proxyReferer=http://pinterest.com/pin/593912269583973157/?source_app%3Dandroid
http://www.thecraftycrow.net/2013/04/25-toilet-paper-roll-crafts-what-can-you-make-from-cardboard-tubes.html
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Macramé veren 

 

 

Benodigdheden 

touw, wol of een ander meer dradig touw/wol, schaar, kam 

 

Beschrijving 

1. Knip de wol/touw in stukjes van gelijke lengte knip één langere draad 

2. vouw de lange draad dubbel en doe aan de kant van de lus een knoop 

3. neem twee draden, vouw deze ook dubbel. leg de ene met de lus onder de hoofddraad 

door 

4. de ander steek je door de lus van onder naar boven, leg hem over de hoofddraad, en trek 

de beide draden van de andere draad door de lus, trek de draden nu aan, er vormt zich 

een knoop om de hoofddraad. 

5. herhaal dit met alle draden. telkens twee aan twee 

6. als de veer de juiste grote heeft bereikt, bepaal dit zelf, dan leg je hem plaat op tafel. 

7. knip nu de veervorm in de draden. dit wil het best als je eerst een papieren veer knipt, dan 

heb je een model. 

8. neem de kam en kam de draden aan de uiteinden uit. deze losse draden helpen om je veer 

in model te houden 

9. knip hier en daar het model nog wat bij. 

10. hier hangen de veren gezellig aan de muur aan een spijker.  
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Tips! 

Luisterbieb app van de bibliotheek 

De bibliotheek biedt sinds kort een LuisterBieb app aan met zo’n 60 titels. Het gaat 

om bijvoorbeeld  bestsellers van Roald Dahl, Arthur Japin, Arnon Grunberg, Maarten van Rossem, 

Esther Verhoef, Tonke Dragt en Bas Haring. Groot voordeel van de app is dat je de luisterboeken 

download, zodat je ook wanneer je geen internetverbinding hebt je de luisterboeken kunt blijven 

luisteren. 

Een titel met een grijs label is een titel vrij voor iedereen te beluisteren. 

Kijk voor meer informatie op https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html  

 

 

Met de gratis LuisterBieb kun je een groot aantal luisterboeken downloaden uit de Openbare 

Bibliotheek. Wie lid is van de Bibliotheek krijgt toegang tot nog veel meer titels. 

De LuisterBieb is een gratis app voor iedereen die van luisterboeken houdt of er eens een wil 

uitproberen. Om de titels te downloaden heb je een goede wifi verbinding nodig, om te luisteren 

heb je geen internet verbinding meer nodig. Zowel mensen mét als mensen zonder lidmaatschap 

van een bibliotheek kunnen gebruikmaken van deze app.  

 

 

https://gratisluisterboek.wordpress.com/2014/01/08/luisterbieb-app-van-de-bibliotheek/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
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Youtube 

 

Op YouTube zijn er ook verschillende gratis luisterboeken beschikbaar. 

Ga naar www.youtube.nl  typ in de zoekbalk luisterboeken Nederlands en vervolgens komen er 

dan heel veel boeken tevoorschijn. 

Zoek naar het boek wat jou aan spreekt en als je deze gevonden hebt klik je deze aan en 

vervolgens wordt het boek voor gelezen. 

 

 

 

 

 

 

Flow Free app 

 

 

 

 

zeer leuk en leerzaam spelletje voor op je tablet of smartphone 

Het is een puzzel. Je moet lijnen trekken maar ze mogen elkaar niet overlappen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/?gl%3DNL%26hl%3Dnl&psig=AOvVaw1oMsGRFldNSwjwuKP7jSgb&ust=1584439390425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCijevenugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://spele.nl/flow-free-online-spel/&psig=AOvVaw1APU2h0YlsmB52P5DfKE9J&ust=1584441034072000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOip1vrknugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Werkblad Minder piekeren over corona  

 

 

Het is normaal om af en toe te denken  

aan het corona virus. 

Maar soms kun je je gedachten niet meer stoppen. 

Dat heet piekeren. 

 

Als je piekert denk je steeds weer aan hetzelfde probleem. 

Je blijft je zorgen maken. 

 

Piekeren is vervelend.  

Je hebt er niets aan. 

Je wordt er somber of gespannen van. 

 

Wat kun je doen om minder te piekeren? 

 

1.Praat erover  

 

Vaak helpt het om je zorgen te delen met een ander. 

Als je erover praat, kijk je er anders tegenaan. 

De mening van een ander helpt je verder. 

 

Met wie kan jij praten als je bezorgd bent? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Doe iets leuks 

 

Probeer iets te doen dat je leuk vindt.  

Bijvoorbeeld een puzzel maken, lezen, een  

3D kaart maken, mandala kleuren of een lied zingen. 

 

Door leuke dingen te doen vergeet je even je zorgen. 

 

Welke dingen kan jij doen om je zorgen te vergeten? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.Gebruik helpende gedachten 

 

Als je merkt dat je somber of gespannen bent, 

probeer dan eens een helpende gedachte. 

 

Je kunt bijvoorbeeld denken: 

 

-Het komt wel goed. 

 

-Ik ben sterk en blijf rustig. 

 

-Over een paar weken is het alweer voorbij. 

 

-Ik maak er het beste van. 

 

Welke gedachte kan jou helpen tegen somber of bang zijn? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tip: 

Schrijf de helpende gedachte op een memo blaadje en plak 

het op je spiegel. Lees de gedachte elke dag even hardop 

voor. 
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Banaan smoothie met havermout maken 

 
Dit heb je nodig;:  

2 Bananen 

400 ml Melk 

6 el Havermout 

 

Zo maak je het: 

 

- Pel de bananen en stop in de blender 

- Giet de melk en de havermout erbij 

- Blenden maar! 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ontbijtsmoothie                                                        

met havermout, framboos & banaan 

 

Voor 2 glazen: 

 400 ml yoghurt 

 250 gram frambozen 

 1 banaan 

 80 gram havermout 

 

Doe de gepelde banaan, de frambozen, de havermout en de yoghurt in de blender en meng tot 

een glad mengsel. Laat de smoothie ongeveer 30 minuten staan voor je ’m opdrinkt, dan kan de 

havermout goed worden opgenomen. Of je maakt ’m de avond van tevoren, dan kun je ’m ‘s 

morgens zo opdrinken! 

 

http://www.voedzaamensnel.nl/ontbijt/ontbijt-smoothie-van-banaan-en-havermout/
https://www.culy.nl/wp-content/uploads/2014/03/DSC_0003.jpg
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http://jufritapcbsmozaiek.yurls.net/nl/page/956619#topboxes
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https://mega.nz/#!5VwFlKoY!S1BskdDMzJDRA1_c9Grtv1FKrCw8KHtxsUMIZ6yVFqI
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http://www.klastools.be/?p=1210
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Vind de kip 

http://onderwijsenzovoort.blogspot.nl/
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http://kids-worksheets-for-maths.blogspot.com/2013/01/free-printable-maths-worksheets.html
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Vind de 14 dieren die zich verstopt hebben in deze tekening. 

Het gaat om de volgende dieren: vlinder, kikker, konijn, eend, slang, schildpad, kever, vis, libelle, 

slak, wasbeer, gezicht van een persoon, rivierkreeft, vogel. 

 

https://i.pinimg.com/originals/5b/47/ef/5b47efb620b6b1c5aaf6c6af8be78027.jpg
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https://i.pinimg.com/originals/03/03/e4/0303e4575fcb397631f18e43dd2e7d68.jpg
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Stap voor stap een paasmand 

leren tekene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een klein konijntje stap voor stap leren tekenen 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/nl/g/mikhaylova_anna
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https://lululataupe.com/coloriages/color-pixels/523-color-pixels-roi
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