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Thuis actief bezig blijven 

 

Veel mensen zitten thuis.  

Dat komt door het coronavirus. 

Je kunt niet naar school.  

En ook niet naar de sportclub.  

Het is goed om te blijven bewegen. 

Hoe doe je dat?  

Zappsport laat bekende sporters filmpjes maken. 

Elke schooldag is er om 10 uur een nieuw filmpje.  

Het filmpje duurt 15 minuten.  

In het eerste filmpje zie je 9 oefeningen. 

Iedere oefening duurt 1 minuut.  

En er is 2 keer een pauze van een halve minuut.  

Doe je ook mee?  

 

 

 
 

 

Hoeveel minuten ben je bezig met de oefeningen en de pauzes samen?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dylan heeft nu al 2 keer meegedaan met Zappsport.  

Hoeveel minuten van zijn tijd kostte dit?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hoeveel keer kun jij je opdrukken in 1 minuut?  

Vraag het ook aan de anderen bij wie jij in huis woont.  

Wie wint? 

Laat in een tekening zien hoeveel keer iedereen zich kan opdrukken.  

Je mag ook lego gebruiken, of blokjes. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

opdrukken 
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Concert vanaf de bank 

 

Radio 538 en zangeres Davina Michelle 

geven een concert. 

Maar niet zomaar een concert!  

Ze spelen 4 liedjes in een grote lege zaal. 

Elke vrijdag kun je hiernaar luisteren.  

Dit kan op de radio en via internet. 

Een concert in je woonkamer dus!  

Het concert van Davina ging niet door, door het coronavirus. 

Nu kunnen toch veel mensen naar haar luisteren.  

Het concert is elke vrijdag om half 9 in de avond.  

Op 20 maart was het eerste concert.  

Het laatste concert is op 10 april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel concerten geven Radio 538 en Davina Michelle?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hoelang duurt een concert als 1 liedje 3 minuten duurt?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Lieke hoort om half 1 dat haar favoriete zangeres Maan die avond ook 

meezingt met Davina.  

Hoelang moet zij nog wachten om dit te horen?  

 

_______________________________________________________________________________ 

het logo van Radio 538 
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Blauwe bessen muffins 
 

Je kunt thuis ook wat lekkers bakken. 

Bijvoorbeeld blauwe bessen muffins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe doe je het? 

1. Verwarm de oven op 160 graden. 

2. Smelt de kokosolie. 

3. Was de blauwe bessen.  

4. Doe alle andere dingen in een kom. 

5. Roer het door elkaar.  

6. Doe de blauwe bessen erbij.  

7. Smeer olie op de vormpjes. 

8. Schep het beslag in de vormpjes.  

9. Bak de muffins 20 minuten in de oven.  

 

 

Quinn koopt een doos met 18 eieren. 

Hoeveel eieren blijven er over?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Soufyen heeft 80 gram honing in huis.  

Hoeveel honing komt hij te kort?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hoeveel eieren heb je nodig voor 20 muffins?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Lijstje voor 10 muffins 
 

2 eieren 

210 gram speltmeel 

2 theelepels bakpoeder 

100 gram honing 

1 vanillestokje 

150 gram blauwe bessen 

100 gram kokosolie 
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