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Doel van vandaag
Challenge de werkgroep
Crazy 88
Crea�ef

Deel met ons #kvwhelvoirt

Opdrachten & challenge de werkgroep
Belangrijk: hiervoor heb je facebook of instagram nodig. Dit zijn interactieve opdrachten.
Ze zijn op facebook en onze instagram (kvw_helvoirt) van KinderVakantieWerk Helvoirt
te vinden.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur zullen wij ieder uur een aantal opdrachten op de sociale kanalen delen. Daarnaast hebben we ook een moeilijke challenge om te testen of jullie de
werkgroep kunnen verslaan.
Voor kinderen uit p/kl en groep 3 t/m 5 is het vrij om te kiezen welke opdracht zij willen
doen, voor kinderen uit groep 6 t/m brug is er een verplichte opdracht om uit te voeren.
Meerdere opdrachten insturen is natuurlijk al�jd welkom.
Plaats de ingezonden opdrachten op jouw sociale media kanalen met #kvwhelvoirt.
(Mocht je geen sociale media account hebben dan kun je het doorsturen naar crazy88helvoirt@gmail.com of via whatsapp
op nummer: 06 21 49 37 24)

Crazy 88
Je hebt een pen nodig
Jullie gaan 88 opdrachten over de hele dag uitvoeren. Plaats de ingezonden
opdrachten op jouw sociale media kanalen met #kvwhelvoirt.
(Mocht je geen sociale media account hebben dan kun je het doorsturen naar crazy88helvoirt@gmail.com
of via whatsapp op nummer: 06 06 21 49 37 24)

Hier zijn de opdrachten:
1. Maak een hinkel pad op straat
2. Knuﬀel een boom
3. Blaas een ballon op tot dat hij klapt
4. Maak een gek kapsel
5. Fotografeer een vlieg
6. Breng je ouders iets lekkers
7. Lak je nagel KinderVakan�eWeek rood
8. Eet een beschuit en ﬂuit daarna
9. Maak een leuke groepsfoto
10. Maak een hoge toren van blokken
11. Maak een foto met een standbeeld (zonder in de plantenbak te staan)
12. Draag je kleren binnenstebuiten
13. Knip een lint door
14. Doe een atje ranja
15. Gooi zonder te kijken een propje naar de prullenbak

Dinsdag 11 augustus 2020 | KVW 49 3/4
16. Maak een vliegtuigje en laat deze 10 meter
vliegen
17. Maak een sneeuwpop
18. Maak een handstand
19. Maak een salto (kleuters koprol)
20. Maak de le�ers van KinderVakan�eWeek na op
een originele manier
21. Jongleer 10 keer
22. Gooi een bak water over je heen
23. Maak de lunch voor je ouders
24. Verzin een leuke slogan voor KinderVakan�eWeek
25. Maak een hoge toren van papier
26. Maak een kunstwerk met objecten
27. Ruim je kamer op
28. Maak veilig een selﬁe met een Helvoirt bord
29. Gooi een ei over met je vader/moeder/opa/
oma/oppas
30. Win een kruiwagenrace
31. Maak het logo van KinderVakan�eWeek na, met
de poppetjes
32. Spring over een sloot
33. Kies een groep masco�e en zorg dat deze heel
de dag erbij is
34. Vind groene veters en doe ze in je schoenen
35. Eet een lepel mosterd
36. Stuur een lange zelfgemaakt verhaal naar
de KinderVakan�eWeek mail
37. Klim op een klimrek
38. Plak je mond af met tape en drink een glas leeg
met een rietje
39. Zing het brontosauruslied en beeld het uit
40. Maak een foto van de klok om 11.24 uur
41. Loop een 30 minuten rond met een gek masker
42. Doe samen 10 push ups
43. Maak een bloemen ke�ng
44. Spring 10x zo hoog als je kunt
45. Doe de kabouter dans van studio 100
46. Start een onzichtbaar kussengevecht
47. Zoek iets van afval en gooi dit weg
48. Zeg het alfabet achterstevoren
49. Lees de krant van vandaag
50. Verras je ouder met een emmer water
over zijn hoofd
51. Zoek stokken en maak hiermee je eigen naam

52. Maakt een slinger van 20 schoenen achter elkaar
53. Maak een mummie
54. Maak een rondje in een bijzondere voertuig
55. Maak een trein van minimaal 10 knuﬀels
56. Maak een vakan�e foto na
57. Doe met een vreemd persoon de vogeltjes dans
58. Doe een watergevecht
59. Doe een goede daad
60. Draai achter elkaar 88 rondje
61. Bowlen met volle ﬂessen water
62. Maak een piramide
63. Slijp een potlood totdat hij op is
64. Doe een scène na uit je favoriete ﬁlm
65. Zeg zo lang mogelijk A
66. Koop 1 rol wc papier
67. Kras alle E le�er door uit één pagina van de krant
68. Spring 50x in een springtouw
69. Vaar een rondje in een boot
70. Iedereen moet 5 staartjes in zijn of haar
haar hebben
71. Luid een klok
72. Maak een kruiswoordpuzzel
73. Zorg voor 3 minuten absolute s�lte
74. Glij van een glijbaan
75. Bel ergens aan en vraag naar een tomaat
76. Loop 5 keer de hele lengte van de achterstraat uit
77. Maak een zwembad voor je huisdier of de duiven
78. Kus een kikker
79. Tel het aantal mensen op
het Vincent van Gogh plein
80. Draag allemaal een bloem in je haar
81. Smeer iemand zijn of haar benen in
met zonnebrand
82. Ga op de foto met iemand waarvan de naam
begint met de le�er M
83. Vouw een hoedje van papier �jdens het liedje
hoedje van papier
84. Loop over water
85. Eet een boterham met smeerbeleg zonder
je handen te gebruiken
86. Leg 10 knopen in een touw
87. Doe zoveel mogelijk sokken aan
88. Doe mee met KinderVakan�eWeek 2021 :D
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Crea�ef: Peuters/Kleuters
Vandaag gaan we handdieren maken. Hoe
groot wordt jouw dierentuin vandaag?
Zo maak je een dier:
Pak een gekleurd vel, teken je hand over
en knip deze uit. Natuurlijk mag je deze
inkleuren of verven.
Vervolgens teken je op een los vel een kop, oor,
poten etc.(wat je dier allemaal nodig hee�.) Deze
knip je uit en plak je achter je hand vast met
lijm/plakband. (De mallen zijn achter in de pdf te vinden.)
Zie daar! Het begin van
jouw dierentuin is gemaakt.
Nodig:
- Gekleurd papier
/eventueel mallen
- Schaar
- Verf/kleurpotloden/s��en
- Plak/lijm
- eventueel versiering

Deel met ons #kvwhelvoirt

Mocht u verlegen zitten om materiaal, kom even langs D’n Inbreng.
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Crea�ef: Groep 3 t/m 5
We missen jullie kinderen om ons heen. Daarom
gaan we een papegaai maken, zodat je toch niet
helemaal alleen bent, maar dat er iemand is die
je na kan praten.
Pak een gekleurd vel, Trek de mal over op papier
en plak deze om de wc rol.
(De mallen zijn achter in de pdf te vinden.)

Doe dit ook met de vleugels, ooglapje,
snavel en ogen.
Maak eventueel veren, ogen en poten van papier
met de malletjes of gebruik echte veren, oogjes
en ijzerdraad (voor de pootjes).
Zie daar! Kan je papegaai praten?
Nodig:
- WC rolletje
- Gekleurd papier
- Mallen
- Schaar
- Verf/kleurpotloden/s��en
- Plak/lijm
- eventueel veren, oogjes
en ijzerdraad met stof

Deel met ons #kvwhelvoirt

Mocht u verlegen zitten om materiaal, kom even langs D’n Inbreng.
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Crea�ef: Groep 6 t/m brugklas
Om toch mooie herinneringen te maken in
Kindervakan�eweek s�jl gaan jullie een
photoBooth maken. We maken een toﬀe
achtergrond met slingers waar voor we met
al onze a�ributen op de foto kunnen.
De achtergrond kun je van stroken
crepe papier maken. Mocht je dat niet
hebben, kun je stroken papier knippen en
er ke�ngen/ringslinger van maken zoals
hiernaast op de foto. Of je beplakt (met
toestemming van je ouders) de deur met
opengeknipte vuilniszakken! Zo kun je een
mega monster creeëren.
Voor alle a�ributen hebben we een aantal
mallen gemaakt. Deze kun je overteken en op
een vel, waarbij je iedere mal 2x overtrekt. Let
op: draai de 2e keer je mal in spiegelbeeld. Heb
je een beter idee? Maak het zelf!

Deel met ons #kvwhelvoirt

Selﬁe �me! Deel je selﬁes met ons! :D

Nodig:
- Gekleurd papier
- Mallen
- Schaar
- Verf/kleurpotloden/s��en
- Plak/lijm
- knutselspullen
- Lange sateprikkers/houtjes
- eventueel crappapier of vuilniszakken

Mocht u verlegen zitten om materiaal, kom even langs D’n Inbreng.
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Peuters/Kleuters mallen

Dino

Giraf

oor olifant

Dino staart

Flamingo
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Plaklijn

Groep 3 t/m 5 mallen

Mal voor
ooglapje

Mal voor wc rolletje

Mal voor
achter ogen

Mal voor
Snavel
s�ppellijn
dubbel vouwen

Mal voor de vleugels

Mal voor de poten

Mal voor de veren
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Groep 6 t/m Brugklas mallen
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Groep 6 t/m Brugklas mallen

mal 2x
gebruiken
(snor)

mal 2x
gebruiken
(Baarrd voor
Snor)
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Groep 6 t/m Brugklas mallen
ogen
(zie voorbeeld)

