


dit boekje is van:

mijn favoriete sport:lekkerste
snoep:

mijn favoriete kleur:

mijn favoriete muziek:

jarig op:

lekkerste
eten:

dit is mijn familie:

mijn favoriete kleur:

dit wil ik later worden:



Lieve leerlingen,

Hoe gaat het met jullie allemaal?

Jullie zitten nu al een tijd thuis, geen school, geen 
IMC on Tour en andere clubjes. Wij hopen dat jullie 

in deze tijd ook naast jullie schoolwerk andere 
leuke dingen te doen hebben en het fijn met elkaar 
hebben. Over een tijdje als de school weer begint 
gaan ook wij weer verder met onze lessen over de 

verschillende beroepen. 

Wij missen jullie!

Wij hebben voor jullie een boek gemaakt met 
allemaal opdrachten. Hiermee kunnen jullie toch 
een beetje verder met de lessen. De opdrachten 

zijn gemaakt door de on Tour juffen en meesters uit 
het hele land. Er zijn opdrachten die je misschien 
al kent, opdrachten waar je je telefoon voor nodig 

hebt, en opdrachten die wat moeilijker zijn. 
 

We kijken uit naar de lessen met jullie samen en 
een extra uitgebreide Summerschool tijdens 

de zomervakantie.

Liefs Team on Tour



Juf Lisanne uit Schiedam
Volg hoe de zonnestralen je huis binnen vallen, waardoor je 
de hele dag kunt werken met de zon op je gezicht!

Juf Anne uit Haarlem
Soms zit je je toch een beetje te vervelen. Zo voor je uit te staren en denk 
je wat nu? Het is allemaal soms best ingewikkeld in deze tijd. 
Dus! Zet je leuke dansplaat op, doe de gordijnen dicht ;)  
en dans even lekker alles eruit. Springen en heel hard meezingen! 

Juf Sylvia uit Amersfoort
De leukste en gekste reis met je familie plannen. Bedenk een plek (het 
kan op onze aarde zijn of daarbuiten, op een andere planeet) en fantaseer 
over met wie je zou gaan, hoelang, waar je slaapt en wat je eet.

Juf Izabel uit Amersfoort
Nu ik heel veel thuis zit ben ik lekker veel zoetigheid aan het koken. 
Favoriet is Rocky Road: meng gesmolten boter, chocola en suiker met 
koekjes, nootjes etc. laten afkoelen in de koelkast en smullen maar!

Juf Erica en juf Kiné uit Deventer
Blijf altijd door je hart en fantasie reizen! 
Dan zie en voel je wie en wat je allemaal al kent, zie 
en voel je jouw plannen en (dag)dromen voor nu en later.

Juf Marina uit Breda
Zorg dat je lief bent voor jezelf en elkaar, maak het gezellig samen. 

Ga ook iets nieuws leren in deze tijd die je hebt, daar wordt je vrolijk van. 
Blijf in een goed ritme van op tijd naar bed en vroeg je bedje uit, zodat je 

overdag veel tijd hebt voor creatief bezig zijn met dit leuke doe-boek.  



Juf Anouk en Juf Marieke uit Amsterdam en Utrecht
Nu ik heel veel thuis zit ben ik lekker veel zoetigheid aan het koken. 
Favoriet is Rocky Road: meng gesmolten boter, chocola en suiker met 
koekjes, nootjes etc. laten afkoelen in de koelkast en smullen maar!

Juf Brit uit Rotterdam
Om toch te bewegen (en ook een beetje moe te worden) probeer ik elke 
dag iets sportiefs te doen. Op internet kun je ook leuke sport- of dansfilm-
pjes vinden! Dat is leuk om alleen te doen, maar je kunt ook samen met 
de andere mensen in huis sporten of dansen. Extra gezellig!

Meester Daan uit Zaandam 
Mijn tip voor deze tijd is om te proberen lekker te blijven bewegen, 

maak bijvoorbeeld een lekkere wandeling buiten met je familie!

Juf Emma uit Utrecht
Iedere dag lekker actief te beginnen met een sport of een spel. Dit kan via 
Skype met je vrienden of op gepaste afstand. Je hoeft even nergens over 
na te denken en het is ook nog eens heel gezond voor je lichaam! 

Juf Patricia uit Hilversum
Maak lijstjes van de dingen die je MOET doen en de dingen die

 je wil doen en kunt doen dan maak je voor iedere dag een 
afwisselend programma. Genoeg leuke dingen inplannen!

Juf Anouk en Marieke van het hoofdkantoor 
Wees lief voor elkaar en geef elkaar de ruimte

Juf Marie-José uit Amsterdam 
Elke dag opstaan met een opdracht voor jezelf waar je blij 
van wordt, zoals koekjes bakken, bellen met je oma, buiten spelen in de 
zon, een liedje zingen, iets liefs doen voor een ander of iets anders leuks!





Ontwerp je eigen Tiny House

Jij krijgt de gelegenheid je eigen privé huisje te bouwen. 
Het is klein, maar jij kan wel helemaal bepalen hoe het eruit gaat zien, 
van wat voor materiaal het gemaakt moet worden en wat je er allemaal 

in kan doen. (slapen, koken, spelletjes doen, films kijken?)

Kan je er vrienden ontvangen? 
Waar staat het? Op een plekje waar niemand het kan zien. 

Wat is het uitzicht? De stad, een weiland, het bos of aan het water?
Welke sfeer moet het huisje hebben? 

Waar voel jij je fijn? Waar precies moet het staan in de tuin? 
Welke kleuren wil je gebruiken? Is het licht of donker? 

Welke materialen vind je mooi? Hout, glas, beton, baksteen etc 
Hoe groot mag het zijn?

In de tweede les krijgen jullie een plattegrond van de tuin 
en kan je bepalen waar je het huisje wil hebben. 

Er wordt wel precies bepaald hoeveel vierkante meter 
het mag zijn (ongeveer 4 x 4 meter). 

Jullie maken een plattegrond en een ontwerp/schets van het huisje 
op het werkblad. 5 centimeter op papier is 1 meter in het echt.

Wie weet gaan wij het in de Summerschool echt 
bouwen op een landje!



Voordat je aan de opdracht begint, 
beantwoord hieronder de volgende vragen:

Wat kan je er doen? En met wie?

Hoe maak je het privé? Wie mag er komen?

Uitzichten. Waar komt de zon vandaan?

Kan je er slapen? Muziek maken? Koken? Rustig plekje om te lezen?

Welke materialen wil je gebruiken? 

Hoog of laag?

Duurzaam/ Zonnepanelen/Windmolens?

Maak je een tuintje erbij? Met kruiden, groenten en fruit?



Voorbeeld plattegrond
Tiny House





Hoe ziet je huisje er van de 
buitenkant uit? 

Deze bouwplaat kan je in elkaar zetten. 
Je hebt alleen een schaar en lijm nodig!



Behalve binnen zitten is het ook belangrijk om elke dag even 
naar buiten te gaan. Gelukkig komt de lente eraan dus er 
is nu veel te zien en doen in de natuur! Hieronder vind je 
een paar leuke opdrachtjes om buiten of binnen te doen 

die te maken hebben met de natuur. 

Zaadjes Planten

Wat heb je nodig?

Een plastic mapje, een bakje of beker kan ook
Watten of wc-papier

Droge bonen (uit de keukenkast) 
of zaadjes van bloemen of groenten (uit de winkel)

Pak de watten of wc-papier en maak het nat met wat water. 
Stop het in het plastic mapje. Hang deze met plakband aan het raam, 
zodat de zaadjes genoeg licht krijgen. Je kan de zaadjes ook in een 
bakje doen en bij het raam zetten. Nu is het wachten. Je zult zien dat 

er na een paar dagen al een plantje begint te groeien!

De jonge plantjes van groenten (zoals broccoli, bonen en graan) 
kun je eten. Bijvoorbeeld op brood of in een salade. 

Mmmmm lekker én gezond!

Stuur je ons een foto van je plantjes?



Natuur Mandela

In de natuur kan je ook hele mooie dingen vinden. 
Kijk maar eens goed om je heen: bloemen, bladeren, zaden, 
takjes, besjes, stenen. Alles heeft zijn eigen vorm en kleur. 

Van de dingen die je vindt in de natuur kan je ook hele 
mooie mandala’s maken. Kijk maar eens naar de voorbeelden 

hieronder. Kan jij ook zo’n mooie mandala maken? 

Stuur een foto naar ons toe!



Stoere Activiteiten

In de natuur zijn natuurlijk ook allemaal stoere dingen te beleven. 
Zoals in bomen klimmen of een hut bouwen onder een boom. 

Of maak een pijl en boog van een halfronde tak en touw!

Natuur Gezichten

Als je buiten bent, in het bos of op straat, kun je overal gezichten 
vinden of maken. Maak een foto van een gezicht dat je ziet in een 
boom of gebouw, of maak zelf een gezicht met dingen die je vindt 

in de natuur, en stuur de foto naar ons toe!



Maak je eigen actie poster

Wat kan jij doen? Wat kunnen mensen in jouw buurt 
doen voor de toekomst? Wat moet er veranderen? 

Voor het schoonhouden van de zee of je buurt 
of tegen bijvoorbeeld de plastic troep. 
Of iets anders wat jij belangrijk vindt?

Wat moet je doen?

Gebruik een wit papier en 
schrijf, knip, teken en plak plaatjes.

Bedenk je eigen korte tekst zoals:

Een beter milieu begint bij jezelf 
Noordzee schoon, doe het gewoon 

Red de haai uit het net
Wij zijn supporter van schoon

Help elkaar helpen



Japanse Vouwkunst Kikker

Wat heb je nodig?   

Gekleurde vouwblaadjes



Japanse Vouwkunst Kraanvogel

Je vindt heel veel voorbeelden en instructies op 
www.origamivoorkinderen.nl en op youtube 

kan je ook instructie filmpjes vinden!



Rommel in de 
ruimte
Je ontdekt dat mensen zelfs      
op plekken waar ze niet   
wonen rommel achterlaten.

Groep 5/6
Wat heb je 
nodig?
Pen,
kleurpotloden 
of stiften, 
printblad,
internet

Tijd
30 Minuten

Werkwijze
Alleen of met 
z’n tweeën

• Iets dat in een baan door 
de ruimte zweeft, heet een 
sa-tel-liet.

• De maan is daarom ook een 
soort satelliet.  

• Mensen bouwen satellieten, 
die ze de ruimte in schieten. 

• Door die satellieten kunnen 
we bellen, internetten en de 
weg vinden.

• Er zijn ook satellieten die 
gebruikt worden om de 
aarde te bestuderen. Zo 
kunnen we zien hoe snel de 
ijskappen smelten. 

• Er zweven wel 5.000 
satellieten in de ruimte. 
De meeste zijn van China, 
Amerika en Rusland.

• In de ruimte zweeft 
afval. Dat noemen we 
ruimterommel.

• Ruimterommel zijn 
kapotte satellieten, 
maar ook gereedschap 
dat astronauten hebben 
verloren.

Onderzoek
van Janouk

3

Wie moet het 
afval in de ruimte 

opruimen? Want van wie is 
de ruimte?

2 Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord: ‘Ruimte’. 

2. Klik op de pagina met de titel: 
‘Ruimteparaplu’ moet afval in de ruimte opruimen. 

3. Bekijk het filmpje.

1 Wat weet jij over ruimtevaart?
Schrijf minstens vijf woorden op. Vergelijk jouw 
woorden met die van een klasgenoot. Zet een 
rondje om de woorden die jullie allebei hadden.

1

Mini-puzzel: Breng de ruimteparaplu naar de vuilniszak!







Het Zonnestelsel

Je ziet elke dag de zon, en in de avond de maan. 
Maar wist je dat er nog veel meer planeten zijn?

Op deze foto zie je welke planeten er zijn. 
Zie je de aarde? En zie je hoeveel groter de zon is?

Om deze planeten te kunnen zien, heb je helaas 
een telescoop nodig. Maar, goed nieuws! 

Vanuit je raam kan je bij goed weer wel de sterren zien! 



De Poolster

Sommige sterren hebben een naam, zoals de Poolster. 
Deze ster is heel fel en beweegt bijna niet. Vroeger gebruikten 

ontdekkingsreizigers deze ster om te weten hoe ze naar huis konden 
komen, omdat deze ster ze kon laten zien waar het Noorden is. 

Is er in jouw straat of aan je huis iets dat laat zien hoe je thuiskomt? 
Bijvoorbeeld die mooie boom, een supermarkt, een fiets die altijd 

voor de deur staat of een prullenbak?

Sommige sterren hebben samen een naam gekregen, zoals de Grote 
Beer. Dit noemen ze een sterrenbeeld. Probeer vanavond maar eens uit 
je raam te kijken, en te zien of jij ze kan vinden! Op deze foto zie je ze.



Je Eigen Sterrenbeeld

Ga op je arm op zoek naar moedervlekken en verbind ze met 
elkaar, zodat je je eigen sterrenbeeld maakt. Teken dit sterrenbeeld 
na en geef je sterrenbeeld een eigen naam. (belangrijk: vraag even 

aan je ouders met welke pen je dat mag doen!)

De eerste Maanlanding

In 1969 is er voor het eerst iemand op de maan geland, Neil Armstrong. 
Wat hij toen heeft gezegd, weten heel veel mensen nog. Vraag maar 
eens aan je ouders! ‘That’s one small step for man, one giant leap for 

mankind.’ (‘Het is een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor 
de mensheid’) Hij heeft toen een vlag van Amerika op de maan gezet, 

het land waar hij vandaan komt.

Wat zou jij zeggen als je een nieuwe planeet 
het eerste zou bezoeken?



Apollo 11

Hij had voor deze reis een speciaal ruimteschip, Apollo 11, 
waar heel veel onderzoekers aan gewerkt hebben. 

Hieronder zie je een foto.

Hoe zal jouw ruimteschip eruit zien? Hoe zou je ruimteschip heten? 
Hoe denk je dat de planeet die je gaat ondekken eruit zal zien? 

Zijn daar ook mensen en bomen en supermarkten? 
Naar welke planeet zou jij willen reizen?

Teken jouw ruimteschip en geef deze een naam
Kan je ook een stukje van de nieuwe planeet tekenen?



De eerste foto van de aarde

Neil heeft ook de eerste foto van de aarde gemaakt. 
Toen hij in de ruimte zweefde, zag hij pas hoe mooi, klein en kwetsbaar 
de aarde is. ‘Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe ‘erwt’ 

de aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim 
bedekte de aarde volledig. Ik voelde me niet als een reus; ik voelde me 

heel, heel klein!’ Toen hij de hele aarde zag, wist hij zeker dat 
we er beter voor moesten gaan zorgen.

Ontwerp een vlag voor wanneer jij op je nieuwe planeet landt. 

Kan je een vlag ontwerpen waarmee je in tekeningen vertelt dat we 
goed voor de planeet moeten zorgen? Wat zou erop kunnen staan? 

Welke kleuren zou de vlag hebben?













Collage

Wat heb je nodig: 
Kranten, Tijdschriften, Lijm, Schaar

Wat moet je doen:
Knip zoveel mogelijk ogen, neuzen, 

oren, monden, haren en gezichten uit en maak 
er een nieuw gezicht van!

Tip:
Je kan ook een collage maken van 

letters en een gedicht schrijven!



Klei Maken

Wat heb je nodig:

3 kopjes bloem, 1 kopje water
1 kopje zout, 1 theelepel olie

oven, verf, kwast

Wat moet je doen: 
Meng de bloem, water, zout en olie tot een soepel deeg. 

Het deeg is eigenlijk een soort klei. Maak er je eigen vormen, dieren of 
poppetjes van. Als ze klaar zijn kan je ze in de oven bakken, 

1 uur op 100 graden. Na het bakken kan je ze verven.



Tussen Kunst en Quarantaine

1. Kies een kunstwerk uit op internet 

2. Zoek dingen in je huis die je kan gebruiken 
om het kunstwerk na te maken

3. Maak een foto en stuur het naar ons op via Whatsapp! 
Als je instagram hebt kan je het ook delen 

via @tussenkunstenquarantaine



Recht is een verzamelnaam voor alle regels die er bestaan. 
In de regels staat wat je wel en wat je niet mag doen.

 Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen.

Advocaat 
Zodra mensen te maken krijgen met Nederlandse wetten, kunnen ze de 
hulp van een advocaat vragen. Een advocaat is een man of een vrouw 

die veel weet over wetten en andere juridische zaken.

Rechter 
 De rechter onderzoekt wat er precies aan de hand is, kijkt 

naar de wetten en andere regels en doet op basis daarvan een
uitspraak wat er nu verder moet gebeuren.

Officier van Justitie 
De officier van justitie probeert namens het Openbaar Ministerie 

te bewijzen dat de verdachte de dader is.

Wetten en regels 
Om met elkaar goed samen te leven, zijn er wetten en regels nodig.

 De belangrijkste wet is de grondwet.

Rechtbank 
De rechtbank is het gebouw waar de rechtszaken zijn. Bij de 

rechtbank werken de rechters en de advocaten In de 
rechtszaal vinden rechtszaken plaats.

Wetboek 
Een wetboek is een boek waarin de wetten van een land staan. In een 
wetboek staan niet alle wetten, er zijn er gewoon simpelweg te veel.

Toga 
Een toga is een kledingstuk gedragen door rechters en advocaten tij-

dens een rechtszaak. Ze hebben de toga aan omdat het een gemakke-
lijke manier is om verschillen in rijkdom, afkomst en religie te verbergen.

Verdachte 
De verdachte is degene die misschien een misdaad heeft begaan. 

Of hij echt de dader is, moet de rechter bepalen



Opdracht: Teken de dief!

Jij bent de officier van justitie en probeert een fietsdiefstal op te lossen. 
Je hebt van een getuige, iemand die de dief heeft gezien, 

het volgende signalement doorgekregen:

Het is een blanke man, met blond haar.
Hij is ongeveer 50-55 jaar oud

De man was best wel groot en gemiddeld gewicht
De man had een nette pak aan. De kleur was blauw. 

En een wit overhemd en paarse stropdas.
Hij was heel blij aan het fietsen.

Teken hier hoe jij denkt dat de dief eruitziet:



Opdracht: hoe zit het eigenlijk?!  QUIZ

Er zijn 6 quizvragen. Elke vraag kan je beantwoorden met ja of nee. 
Lees de vraag goed en vul daarna in of je ja of nee denkt. 

Vraag 1:  
Je fiets is gestolen! Je ziet iemand op jouw fiets fietsen. 

Mag je je gesloten fiets ‘terug stelen’?

Vraag 2: 
Het is 38 graden! De rechter heeft het enorm warm,

 mag hij zijn toga uittrekken in de zittingszaal?

                             
                             

Vraag 3: 
Mag je door rood rijden met je zwangere vrouw 

als ze moet bevallen?

Vraag 4: 
Mag ik in het park mijn bruiloft (met 50 gasten) vieren?

Vraag 5: 
Mag je met 5 biertjes op fietsen? 

Vraag 6 :
 Bewoner plaatst achter zijn raam het volgende bordje: 

‘Verboden fietsen te plaatsen’ 
Mag je daar dan toch je fiets neerzetten?



Antwoorden

Vraag 1: 
Ja, je mag iemand staande houden en zeggen: ‘He! Dat is mijn fiets’. 

Zie je jouw gestolen fiets op slot staan met een dik kettingslot?
 Dan mag je het slot niet doorknippen en de fiets meenemen.

Vraag 2: 
Ja, dat mag. Voor rechters, griffiers, officieren en advocaten is het 

wettelijk verplicht om een toga te dragen in de zittingszaal. Dit is om te 
voorkomen dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van kleding, 
religie en afkomst. Maar de rechter mag toch bepalen dat de toga uit 

mag, bijvoorbeeld als het heel warm is. De rechter gaat namelijk 
over de orde in de zittingszaal. 

Vraag 3: 
Nee, dat mag niet. Je moet je in alle gevallen houden 

aan de verkeersregels.

Vraag 4: 
Nee, dat mag niet. Hiervoor heb je een evenementen 

vergunning nodig. Dit verschilt wel per gemeente. 

Vraag 5: 
Nee, dat mag niet.  Voor fietsen gelden dezelfde regels als voor 

autorijden. Als verkeersdeelnemer mag je niet rijden met te 
veel alcohol op. Met 5 biertjes zit je daar zeker boven.

Vraag 6: 
Ja, dat mag als de weg waar je je fiets neerzet een openbare

 weg is. Het mag natuurlijk niet als het iemands eigen
 tuintje of stoep is. Dan mag je je fiets daar niet neerzetten. 











Familie Recept

Is er iets dat jouw mama of papa heel lekker kan koken?
Schrijf en teken dan samen het recept op deze pagina, en stuur een 

foto naar de meester of juf zodat zij het ook kunnen proeven!



Woordzoeker

Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Acteur, Advocaat, Architect, Chefkok, Chirurg, Dichter, Dierenarts, 
Dokter, Fietsenmaker, Huisarts, Journalist, Juffrouw, Kunstenaar,
Meester, Modeontwerper, Muzikant, Ondernemer, Programmeur, 

Rapper, Regisseur, Schrijver, Wetenschapper
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Een dagboek over veranderingen 

Opdracht 1: 

Schrijf de datum op. 

Opdracht 2: 

Zoek iemand op om samen een lijstje te maken van dingen, die alle-
maal anders zijn. Dat kan iemand in huis zijn, maar je kunt ook iemand 

opbellen. Schrijf een lijstje van de dingen die bij jou thuis anders zijn 
vanaf de tijd dat je niet meer naar school kan. Een lijstje is een kladje: 

per ding één woord of een stukje zin, nog niet het hele verhaal. 

Bijvoorbeeld: over de mensen bij jou thuis, over spelen met andere kin-
deren, over bezoek, over schoolwerk, over de indeling van de dag, over 

andere dingen die je doet of over dezelfde dingen die je anders doet
Denk ook aan de kleine dingen, zoals over het slijpen 

van een driehoekig potlood 

Opdracht 3: 

Kies uit je lijst één ding en vertel daarover aan iemand: 
Hoe was het toen je nog naar school ging en wat is er veranderd? 

Wat gebeurt er dan precies anders? Wat denk je daarover? 

Opdracht 4:

Schrijf je tekst over dat éne ding dat is veranderd en waar je net over 
verteld hebt. Er moet in staan hoe het was toen je nog naar school ging, 

wat er precies veranderd is. En wat je daarover denkt… Als het klaar 
is, kijk dan nog even naar spelfouten en punten en komma’s. Maak een 
foto jou met je tekst of laat iemand die foto maken. Stuur de foto of de 

tekst op naar je juf/meester van IMC on Tour!





Een voetballer workout






